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คำนำ 

องค์การสะพานปลา จัดทำแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล  พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ (ทบทวนปี 
๒๕๖๔) เพ่ือเป็นเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การ
สะพานปลาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องค์การสะพานปลา ดำเนินการได้อย่างเป็นระบบโดยแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีองค์ประกอบของ
แผนที่สมบูรณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลง และทันต่อการสถานการณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว บุคลากรถือ
ว่าเป็นหัวใจหลักขององค์กร จึงต้องมีกระบวนการวิธีการ เครื่องมือ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็น
ระบบ เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพให้กับบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลงานและประสิทธิภาพของบุคลากร 
ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ เริ่มใช้ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการบริหารทรัพยากร
บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก และเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ   

 อนึ่ง ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดำเนินการจัดเวทีสำหรับผู้บริหาร เพ่ือระดมความคิด แนวคิด และ
กระบวนการในการปรับปรุงและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร เพื่อนำมากำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
ขององค์การสะพานปลา และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นำมาซึ่งการ
ปฏิบัติตามทิศทางยุทธศาสตร์ และกลยุทธกำหนดไว้ในแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- ๒๕๖๗ อันส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากร เกิดความชัดเจนตามทิศทางที่
กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

         ฝ่ายบริหารบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การสะพานปลา ได้ดำเนินการจัดทำแผน
แม่บทบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ (ทบทวนปี ๒๕๖๔) มุ่งสู่การพัฒนา
บุคคลากร และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีด้านการพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ขับเคลื่อน
ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ให้ประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งไว้ 
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บทที ่๑ 

ภาพรวมขององค์กร 

ประวัติความเป็นมา / วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
 องค์การสะพานปลาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เดิมการขนถ่าย
จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำเค็มของจังหวัดพระนคร หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีศูนย์รวมอยู่ที่ถนนทรงวาด 
อําเภอสัมพันธ์วงศ์ การจำหน่ายสัตว์น้ำจืดมีศูนย์รวมอยู่ที่หัวลำโพง ริมคลองผดุงกรุงเกษม สถานที่ทั้งสองแห่ง
ดังกล่าวคับแคบและสกปรกทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างไม่สะดวกและคล่องตัว ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ส่งคณะผู้เชี ่ยวชาญมาศึกษาภาวการณ์ประมงของ
ประเทศไทยตามคำร้องขอของรัฐบาล คณะผู้เชี ่ยวชาญได้เสนอว่าระบบตลาดปลาที่มีอยู่เดิมขาดหลักการ
ดำเนินงานทางวิชาการและขาดการสงเคราะห์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ สมควรที่รัฐบาลจะเข้าดำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ๖ ประการ ดังนี้ 
 ๑. บริการเก่ียวกับการขนส่งสัตว์น้ำไปสู่ตลาด (การขนส่ง) 
 ๒. บริการเก่ียวกับการเก็บสินค้าสัตว์น้ำที่สะพานปลาห้องเย็น (ห้องเย็น) 
 ๓. การจัดระบบประมูลสินค้าสัตว์น้ำ (ตลาดกลางหรือสะพานปลา) 
 ๔. จัดองค์การให้ชาวประมงกู้ยืมเงินทุนและออมสิน (สินเชื่อการเกษตร) 
 ๕. บริการเก่ียวกับให้สินเชื่อเครื่องมืออุปกรณ์การประมง (เครื่องมือและอุปกรณ์การประมง) 
 ๖. บริการเกี่ยวกับการส่งเสริมการประมง แนะนำทางวิชาการและอื่น ๆ ตลอดจนบริการเกี่ยวกับการ
เจ็บป่วย (วิชาการและสวัสดิการ) 
 เพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจการประมงด้านการตลาด กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการเสนอรัฐบาล เมื่อรัฐบาลรับหลักการและเห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว กรมประมงจึง
ได้เริ ่มงานในการก่อสร้างสะพานปลาของรัฐขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลยานนาวา อำเภอยานนาวา
จังหวัดพระนคร ในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา         
พ.ศ. ๒๔๙๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๙๖ อันเป็นกฎหมายในการจัดตั้งองค์การสะพานปลา โดยจัดอยู่ในกลุ่ม
เกษตรกรรม 
วัตถุประสงค ์

ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ กำหนดให้จัดตั้ง “องค์การสะพานปลา” 
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ์
 ๑. จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของสะพานปลา ตลาดสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมการประมง 
 ๒. จัดดำเนินการ หรือควบคุม และอำนวยบริการซึ่งกิจการแพปลา การขนส่ง และกิจการอื่น ๆ อัน
เกี่ยวกับกิจการแพปลา 

๓. จัดส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ หรืออาชีพของชาวประมง และบูรณะหมู่บ้านการประมง 
 ๔. จัดส่งเสริมสหกรณ์หรือสมาคมการประมง 
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วิสัยทัศน์  (Vision)    

 “องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำ
ที่ถูกสุขอนามัย ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ (Mission)   
 บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งขนถ่าย ซื้อขายสัตว์น้ำ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียและระบบ
อุตสาหกรรมการประมง 
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โครงสร้างการบริหารขององค์การสะพานปลา 
เป็นไปตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วยระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๒ แบ่งส่วนงานดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ผู้อำนวยการ (ระดับ ๑๑)  จำนวน ๑ ตำแหน่ง (สรรหาวาระ ๔  ปี) 

     รองผู้อำนวยการ (ระดับ ๑๐)  จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้ 
     - ด้านบริหาร 
     - ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  
     - ด้านพัฒนากิจการประมง  

การแบ่งส่วนงานองค์การสะพานปลา ดังนี้  
๑. สายงานบริหาร ขึ้นตรงรองผู้อำนวยการด้าน บริหาร ประกอบด้วย  ๓ ฝ่าย 

 ๑.๑ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร (ระดับ ๙)  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล งานระเบียบวินัย งานสวัสดิการ

และแรงงานสัมพันธ์ งานฝึกอบรม การดำเนินงานเกี ่ยวกับงานกฎหมายทุกประเภท งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปฏิบัติงานอื ่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู ้อำนวยการฝ่ ายบริหารและพัฒนาองค์กรเป็น
ผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร แบ่งออกเป็น ๓ สำนักงาน ดังนี้ 
 ๑.๑.๑ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

๑.๑.๒ สำนักงานกฎหมาย 
๑.๑.๓ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๒ ฝ่ายบัญชีการเงิน (ระดับ ๙)  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารการเงิน วางแผนและควบคุมดูแล ด้านบัญชีการเงิน 
การงบประมาณ การบริหารเจ้าหนี้และลูกหนี้ การเร่งรัดติดตามหนี้ทุกประเภทขององค์การสะพานปลา การ
จัดซื้อจัดหา การควบคุมพัสดุและยานพาหนะ รวมถึงการจัดเก็บรักษาต้นฉบับเอกสารสำคัญและสัญญาต่างๆ 
ขององค์การสะพานปลาทั้งหมด  รวมทั้งการรายงานการบริหารงานและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย มี



๔ 

 

 
 

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร แบ่งออกเป็น ๔ 
สำนักงาน ดังนี้ 
         ๑.๒.๑ สำนักงานบัญชี  
 ๑.๒.๒ สำนักงานการเงิน  
 ๑.๒.๓ สำนักงานบริหารหนี้  
 ๑.๒.๔ สำนักงานบริหารการพัสดุ 

๑.๓ ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา (ระดับ ๙)  
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดทำแผนการดำเนินงาน
ประจำปี แผนรัฐวิสาหกิจหรือแผนระยะยาวขององค์การสะพานปลา การประสานจัดทำบันทึกข้อตกลงการ
ดำเนินงานขององค์การสะพานปลา กำกับดูแลระบบงานสถิติขององค์การสะพานปลา รับผิดชอบการออกแบบ
อาคาร สิ่งก่อสร้าง ออกแบบการใช้ที่ดินและอาคาร  สถานที่ ควบคุมงานก่อสร้าง รับผิดชอบบริหารจัดการ
ควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่าง  ๆ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมายมีผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ  
ด้านบริหาร มีหน่วยงานที่กำกับดูแล ประกอบด้วย ๒ สำนักงาน ดังนี้ 

๑.๓.๑ สำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน  
๑.๓.๒ สำนักงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม  

๒. สายงานพัฒนากิจการประมง ขึ้นตรงรองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมงประกอบด้วย ๒ ฝ่าย  
          ๒.๑ ฝ่ายสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ (ระดับ ๙)  
          มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านสินเชื่อการประมง การเร่งรัด และติดตามเงินกู้ 
การหารายได้จากการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมง กับท้ังภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพ การ
สร้างช่องทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ และการบริหารด้านธุรกิจสินค้าสัตว์น้ำและ
ผลิตภัณฑ์ประมง เพื่อก่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับขององค์การสะพานปลา บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือก่อให้เกิดรายได้และปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและบริหารการตลาด  เป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ 
ด้านพัฒนากิจการประมง หน่วยงานในการกำกับดูแล  ๒ สำนักงาน ดังนี้ 

๒.๑.๑ สำนักงานสินเชื่อและบริหารสินเชื่อ  
๒.๑.๒ สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม 

๒.๒ ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ  
 มีหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับการส่งเสริมการประมง การส่งเสริมฐานะและสวัสดิการ         

การส่งเสริมอาชีพ การบูรณาการหมู่บ้านชาวประมง การส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ประมง กลุ่ม
เกษตรกรทำประมง สมาคมการประมงและสถาบันประมงอ่ืนๆ และควบคุมดูแลงานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติ กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผล รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาวิเคราะห์โครงการพัฒนาด้านสินทรัพย์ กำหนดแผนงาน โครงการ เพื่อส่งเสริม เพิ่มศักยภาพการใช้
พ้ืนที่ในบริเวณสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงต่างๆ ที่มีอยู่ สร้างมูลค่าเพ่ิมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และรายได้
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา จากการพัฒนาโครงการขององค์การสะพานปลาเพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรม โปร่งใส และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษเป็น
ผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนากิจการประมง มีหน่วยงานในการกำกับดูแล ๓ สำนักงาน ดังนี้ 

 



๕ 

 

 
 

๒.๒.๑ สำนักงานส่งเสริมการประมง 
๒.๒.๒ สำนักงานบริหารโครงการพิเศษ 
๒.๒.๓ สำนักงานวิจัยและพัฒนา 

๓. สายงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขึ้นตรง รองผู้อำนวยการด้าน สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงประกอบด้วย ๒ ฝ่าย  
๓.๑ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑  (ระดับ ๙)  

 มีหน้าที ่และความรับผิดชอบในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับ ดูแล 
ตรวจสอบ และรายงานการบริหารงานของสำนักงานสะพานปลาและสำนักงานท่าเทียบเร ือประมง                
ให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการประมงมี
หน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานด้านสุขอนามัยและส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของหน่วยงานในสังกัด ให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานอื่น ๆ 
ทำนองเดียวกับงานในฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายสินเชื่อ
และบริหารการตลาด และฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษและปฏิบัติงานอื ่น ตามที ่ได้ร ับมอบหมาย                
มีผู ้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ เป็นผู้บังคับบัญชาขึ ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ         
ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงมีหน่วยงานในการกำกับดูแล  ๙ สำนักงาน ดังนี้ 

๑.๗.๑ สำนักงานสะพานปลากรุงเทพ  
๑.๗.๒ สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร  
๑.๗.๓ สำนักงานสะพานปลาสมุทรปราการ  
๑.๗.๔ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงตราด 
๑.๗.๕ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา  
๑.๗.๖ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี  
๑.๗.๗ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงหลังสวน 
๑.๗.๘ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร  
๑.๗.๙ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี 

 ๓.๒ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ (ระดับ ๙) 
   มีหน้าที ่และความรับผิดชอบในการวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุมกำกับ ดูแล 
ตรวจสอบ และรายงานการบริหารงานของสำนักงานสะพานปลา และสำนักงานท่าเทียบเรือประมงในสังกัดให้
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามคำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด รับผิดชอบเกี่ยวกับงานส่งเสริมการ ประมง มี
หน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินงานด้านสุขอนามัยและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
หน่วยงานในสังกัด ให้สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานอื่น  ๆ 
ทำนองเดียวกับงานในฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา ฝ่ายสินเชื่อ
และบริหารการตลาด ฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการ
ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองผู้อำนวยการ ด้านสะพานปลาและ        
ท่าเทียบเรือประมง มีหน่วยงานในการกำกับดูแล  ๗ สำนักงาน ดังนี้ 
 



๖ 

 

 
 

๑.๘.๑ สำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  
๑.๘.๒ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา  
๑.๘.๓ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  
๑.๘.๔ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส  
๑.๘.๕ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  
๑.๘.๖ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  
๑.๘.๗ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง 

๓.๓ สำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณของ ฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง ๑ และฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
สำคัญ ทำหน้าที่ในการประสานการปฏิบัติงานระหว่างฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ และฝ่าย
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ กับสำนักงานสะพานปลาและสำนักงานท่าเทียบเรือประมงในสังกัด และ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดฝ่ายสะพาน
ปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ และฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ ให้ถูกต้องตามคำสั่ง ระเบียบ 
ข้อบังคับ และนโยบายของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา รวมทั้งตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนด รับผิดชอบในการวิเคราะห์ กลั่นกรองงาน ดูแลงานเอกสาร 
หลักฐาน สัญญาเช่าทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญาอื่นๆ เบื้องต้น รวมทั้งรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
หมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นผู ้บังคับบัญชาขึ ้นตรงต่อรอง
ผู้อำนวยการ 

๔. ส่วนงานอ่ืนที่ข้ึนตรงผู้อำนวยการ ประกอบด้วย ๓ หน่วยงาน ได้แก่ 
๔.๑ ฝ่ายตรวจสอบภายใน (ระดับ ๙) 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการประเมินผลอย่างมีอิสระที่กำหนดให้มีขึ้น
ภายในองค์การสะพานปลา ทำการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานต่าง  ๆ ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะและคำปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบ โดยการตรวจบัญชี การเงิน การพัสดุ 
ตรวจการปฏิบัต ิงาน ตลอดจนงานด้านอื ่น  ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั ่ง มติ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลา มติคณะรัฐมนตรี ให้คำแนะนำวิธีปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชี การเงิน       
การพัสดุ และการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุมพอ ในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
สืบสวนสอบสวนการกระทำผิดอันเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประสานงาน
จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวบรวมหรือจัดทำระเบียบวาระของเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุม     
นัดหมายการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม โดยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา รวมทั้งการรายงานการบริหารงาน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลามอบหมาย มีผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อ
ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา 

๔.๒ สำนักงานอำนวยการ (ระดับ ๘) 
๔.๓ สำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการ (ระดับ ๘)   

    ๔.๔ ศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ (ระดับ ๘) 
 



๗ 

 

 
 

บทบาทและภารกิจองค์กร ตามแผนดำเนินการประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 การดำเนินงานภายใต้แผนการดำเนินงาน องค์การสะพานปลายึดหลักการดำเนินงานร่วมกัน หรือ
การบ ูรณาการระหว ่างหน ่วยงานภาคร ัฐ และภาคเอกชน องค ์กรท ้องถ ิ ่น ช ุมชน ในการจ ัดหา  
จำหน่าย ที่มีผลผลิตคุณภาพ การสร้างองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกรทำประมงในพื้นที่ที่
เหมาะสมและสามารถดำเนินการได้ เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินการและเพิ่มผลผลิตให้กับผู้ประกอบการ และ
กลุ่มเกษตรกรในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าด้วยผลผลิตที่มีคุณภาพตามบทบาทท่ีกำหนดไว้ขององค์กร ดังนี้ 

 ภารกิจเชิงสังคม เป็นงานในเชิงรัฐสวัสดิการ เพื ่อสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง ซึ ่งเป็น
การเกษตรสาขาหนึ่งที่มักจะถูกมองข้าม และไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง ทำให้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับอาชีพประมงมีค่อนข้างจำกัด ในขณะที่สินค้าประมง จัดเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ 
ทำรายได้ ให้กับประเทศปีละกว่า ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อีกท้ังยังเป็นอาหารหลักท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเคียงคู่กับกับข้าวซึ่งได้รับการดูแลจากภาครัฐในอันดับต้น  ๆ องค์การ
สะพานปลาในฐานะที ่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ ่งมีลักษณะงานเกี ่ยวข้องใกล้ชิดกับชาวประมงโดยตรง และมี
วัตถุประสงค์การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพประมง จึงได้เปิด
ดำเน ินงานสะพานปลาและท่าเท ียบเร ือประมงรวม ๑๖ แห่ง ตลอดแนวชายฝั ่งทะเลทั ้งในภาคใต้                 
ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อให้บริการแก่ชาวประมง และผู้ประกอบธุรกิจ        
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้มีสถานที่ในการประกอบอาชีพรายละเอียดดังนี้ 
(๑) การจัดบริการพื้นฐานทางการประมง 

จัดให้มีบริการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอาชีพประมง โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงและตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่
ได้มาตรฐาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น โดยคิดค่าบริการในอัตราต่ำ และให้บริการแก่ทุกคนอย่าง
เสมอภาค ป้องกันการผูกขาด รักษาระดับราคาสัตว์น้ำให้เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อและผู้ขาย ตลอดจนส่งเสริมอาชีพ
ประมง ปัจจุบันองค์การสะพานปลาได้เปิดดำเนินงานสะพานปลา ๔ แห่ง และท่าเทียบเรือประมง ๑๒ แห่ง 

(๒) การพัฒนาการประมง 
 ได้แก่ภารกิจในการพัฒนาอาชีพการทำประมงตลอดจนนำมาซึ ่งความเจริญของสะพานปลาและ
ท่าเทียเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมประมง โดยการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำจากเรือประมง ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ นับเป็น
ขั้นตอนสำคัญในการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำ ความเป็นธรรมในการซื้อขายสัตว์น้ำ ความสะอาดถูกสุขอนามัย
ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ในการรักษาคุณภาพและทำให้มีการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำอย่างคุ้มค่า ส่งเสริมคุณภาพสินค้าสัตว์น้ำของไทยใหม้ี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก องค์การสะพานปลาจึงมีโครงการที่จะพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงทุกแห่งให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยทั้งในเรื ่องความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและการให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 



๘ 

 

 
 

(๓) การส่งเสริมการประมง 

 เป็นภารกิจสำคัญอีกส่วนหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา โดยการ
ช่วยเหลือส่งเสริมฐานะและสวัสดิการและการประกอบอาชีพให้แก่ชาวประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการ
ดำเนินงานให้แก่สมาคมประมง สหกรณ์ประมงและกลุ่มเกษตรกรทำประมงต่าง ๆ เงินทุนที่นำมช่ วยเหลือ
ดังกล่าวเรียกว่าเงินทุนส่งเสริมการประมง ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ 
กำหนดให้องค์การสะพานปลาแบ่งเงินค่าบริการที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการแพปลาร้อยละ ๒๕ ของ
ค่าบริการที่เก็บได้นำมาใช้จ่ายในการส่งเสริมการประมงภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการส่งเสริมกาประมง 
 ภารกิจเชิงธุรกิจ เป็นการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากทรัพยากรที่องค์การมี
อยู่ ทั้งในด้านของที่ดิน ทรัพย์สิน บุคลากร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ รวมถึงความเชื่อถือในฐานะองค์กร
ของรัฐ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากภาคประมงทะเล เช่น ที่เป็นมาในอดีต และเป็นการแก้ไขปัญหาฐานะ
การเงินในระยะยาว สำหรับการดำเนินงานในเชิงธุรกิจ ได้แก่ 
(๑) การบริหารทรัพย์สิน 
 ได้แก่การจัดหาประโยชน์จากที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ 
ทั้งในรูปของการให้เช่าและการให้สิทธิในการเข้าทำธุรกิจจัดเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ และเป็นแหล่ง
รายได้ที่สำคัญ เนื่องจากสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาจัดเป็นศูนย์รวมธุรกิจ
ประมง ซึ่งจำเป็นต้องมีการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน เช่น โรงน้ำแข็ง ห้องเย็น โรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ อู่เรือ-
คานเรือ เป็นต้น ไม่นับรวมอาคารสำนักงานของผู้ประกอบการแพปลา การให้เช่าพื้นที่เพื่อแปรรูปเบื้องต้ น
บรรจุหีบห่อ หรือแม้แต่จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การวางแผนบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจซึ่งสนับสนุนและเกี่ ยวข้องกับการประมงแล้ว ยังมีส่วนในการ
พัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่และช่วยสร้างรายได้ 

(๒) การดำเนินงานเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้ 
 เป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบภารกิจเพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปัจจุบันองค์การ
สะพานปลาดำเนินงานในเชิงพาณิชย์โดยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการประมง และเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ทำประมง การปรับปรุงเรือประมง อาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น 
นอกจากนี้องค์การสะพานปลายังมีแผนขยายงานด้านการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงภายใต้
เครื่องหมายการค้าขององค์การสะพานปลา 
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 

สำหรับปี ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 

ค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2562  เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

รวมค่าใช้จ่ายบุคคล 109,840,126.11 122,554,458.49 (12,714,332.38) 
  

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การสะพานปลามีค่าใช้จ่ายบุคคล รวมทั้งสิ้น 109,840,126.11 บาท 
และในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีค่าใช้จ่ายบุคคลรวมทั ้งสิ ้น 122,554,458.49 บาท จากตางตาราง           
สรุปค่าใช้จ่ายด้านบุคลคลในระยะเวลา ๒ ปี พบว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่ายบุคคลลดลงจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน (๑๒,๗๑๔,๓๓๒,๓๘) 

 ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย เทียบได้ในระดับสากล 
และสอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคน
เก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคม และเป็นกลไกหลักในการพัฒนา ให้ก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งความความยั่งยืน  

องค์การสะพานปลาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมและ
สามารถปรับตัวให้สอดรับกับทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจในปี 2563 ที่ผ่านมา มีอุปสรรคในการทำงานจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานบางอย่าง เช่น นโยบาย 
WorkfromHome ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการฝึกอบรมเป็นการเรียนรู ้ผ่านรูปแบบออนไลน์ แลการประชุม       
ผ่านอิเล็คทรอนิกส์ ระบบ Zoom เป็นต้น 
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แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลากับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : สร้างศักยภาพและขยายโอกาสการจัดหารายได้ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมกำไรจากธุรกิจหลักและขยายโอกาสไปยังธุรกิจใหม่ให้มีความยั่งยืนทางการเงินระยะยาว 
กลยุทธ์ : 
 ๑.ปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีหน้าที่และภารกิจในการจัดหารายได้ท่ีหลากหลายช่องทาง 
 ๒.สร้างหน่วยธุรกิจ(Business Unit)ใหม่  เพื่อขยายการดำเนินงานไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อ
ขายและขนถ่ายสัตว์น้ำอย่างครบวงจร 
 ๓.จัดทำแพลตฟอร์มที่ขยายตลาดซื้อขายสัตว์น้ำ Online 
 ๔.พัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าให้เพ่ิมขึ้น 
 ๕.พัฒนาและขยายโอกาสการหารายได้จากทรัพย์สินให้มากขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและอุตสาหกรรมการประมง 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
 ๑. เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้บริการ 
 ๒. เพ่ือยกระดับความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ : 
 ๑. พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ทั ้งในและต่างประเทศต่อองค์กรผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย 
 ๒. พัฒนาความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ 
 ๓. สร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ (Asia Fish Market Organization) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ทันสมัยและถูกสุขอนามัยสู่
มาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
 ๑. เพ่ือรักษาและปรับปรุงแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำให้ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานในประเทศไทย 
 ๒. เพ่ือยกระดับมาตรฐานแหล่งขนถ่ายและซื้อขายสัตว์น้ำให้ถูกสุขอนามัยได้มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ : 
 ๑. พัฒนาระบบสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงสู่มาตรฐานระดับสากล 
 ๒. พัฒนาสะพานปลากรุงเทพ เป็นตลาดปลาครบวงจร(Fish Market Complex) ใจกลางเมืองหลวงของ
ประเทศไทย 
 ๓. พัฒนาสะพานปลาสมุทรสาคร เป็น Hub of Seafood 
 ๔. พัฒนาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา (ตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย) เพื่อรองรับนัก
เที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
 ๕. พัฒนาท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตเป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน (Phuket Sire Fishery Town) 
 ๖. จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงที่มีทิศทางชัดเจน 
 ๗. พัฒนามาตรฐานระบบสินค้าปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ 



๑๓ 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบสู่ความเป็นเลิศ 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีศักยภาพสูงในทุก ๆ ด้าน 

กลยุทธ์ : 
 ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) ของพนักงาน 
 ๒. พัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆให้กับบุคลากรในทุกระดับ 
 ๓. พัฒนาองค์ความรู้ด้าน Core Business Enablers ให้กับกับบุคลากรอย่างทั่วถึง 
 ๔. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทำงานและนำไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 ๕. พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) สู่การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล 
 ๖. พัฒนาการบริหารจัดการนวัตกรรม (IM) เพ่ือสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และพัฒนาองค์กร 
 ๗. ปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีหน้าที่และภารกิจในการจัดหารายได้ท่ีหลากหลายช่องทาง 
 ๘. สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ จากภายนอก 
 ๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนี้ 

ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลต่อการขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา มีสาระสำคัญดังนี้ 

 ๑. การพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจ และการตลาดแก่บุคลากรเพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ     
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่องค์กร 
 ๒. การแสวงหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้ามาในองค์การสะพานปลา เพ่ือการสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมในการทำงานใหม่ ในการทำงานขององค์การสะพานปลา ในด้านธุรกิจและสิทธิประโยชน์ และการ
บริหารทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าเพ่ิม 
 ๓. การเร่งส่งเริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อยุคดิจิทัล และ
กระบวนการทางความคิด สมรรถนะ 
 ๔. การเร่งนำระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการจัดการชุดข้อมูล 
และการบริหารสมรรถนะ และการทดแทนบุคลากรบางตำแหน่งทุกกระบวนการ 
 ๕. การทบวนโครงสร้าง และภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ และ Job description ในทุกตำแหน่ง 
พร้อมการจัดคนให้เหมาะกับงาน Put the right man to the right  job 
 ๖. การเร่งเสริมสร้างสมรรถนะเชิงนวัตกรรม ให้เป็นค่านิยมองค์กร 

๗. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตามขั้นตอนและการเสริมสร้างความสุข
ในการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

๘. การทำศักยภาพของบุคลากรตามท่ีมีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเร่งยกระดับสมรรถนะให้รอง
ยุทธศาสตร์ และนโยบายคณะกรรมการองค์การสะพานปลาและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 



๑๔ 

 

 
 

บทท่ี ๒ 

ภาพรวมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล 

 ในปัจจุบันการบริหารทรัพยากรบุคคลคือเป็นกลไกที่สำคัญมากสำหรับทุกองค์กรในการที่จะดำเนิน
ภารกิจหรือธุรกิจตามกลยุทธ์ในทุกด้านขององค์กรให้สัมฤทธิ ์ผล จำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที ่มีความรู้
ความสามารถในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย  องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับการ
วางแผนระยะยาว เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรขององค์กรจะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน สามารถดำเนินภารกิจได้
ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ เป็นทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Vision) ตามพันธกิจ (Mission)    
ให้สัมฤทธิ์ผลและเป้าประสงค์ขององค์กร  

 องค์การสะพานปลาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการประมง บุคลากรในองค์กรจึงต้องมี
ศักยภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี และประสานงานเชื่อมโยงเครือข่ายทางด้านวิชาการในการพัฒนาองค์
ความรู้ มีนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีคุณภาพและนำไปสู่การพัฒนาผลงานโดยรวม
ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล และสอดรับกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่มอบให้ไว้กับองค์การสะพานปลา ตาม พรบ. จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.๒๔๙๖ บุคลากรเป็นจุดเริ่มต้น
ในภารกิจขององค์กร และเป็นจุดสุดท้ายเช่นกันที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคต  

 การดำเนินการจัดทำแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.
๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาเครื่องมือ ระบบ และแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการบุคลากรในแต่ละปีภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารบุคคล ซึ่งถือเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลาอย่างเป็นระบบ สนับสนุนนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เอื้อต่อภารกิจขององค์การสะพานปลาในระยะยาวและต่อเนื่องเพื่อสร้า งความก้าวหน้า 
ความยั่งยืน ในภาพรวมเพ่ือ“ศูนย์กลางการขนถ่ายและตลาดสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานสากล” 

วัตถุประสงค์หลักในการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล 

 ๑. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเครื่องมือ และขั้นตอนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานขององค์กรสะพานปลา  
 ๒. เพื่อให้มีแผนแม่บทระยะสั้น ระยะยาว และระบบพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรของ
องค์การสะพานปลาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (ประเทศไทย ๔.๐) นโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้องค์การสะพานปลารับผิดชอบ การดำเนินงานของผู้อำนวยการประจำปี 
๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ องค์การสะพานปลา  
 ๓. ยกระดับศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เกิดแนวทางปฏิบัติ ในการพัฒนาบุคลากรทั้ง
องค์กร สนับสนุนการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ยั่งยืนและมีประสิทธิผล 
 

 

 



๑๕ 

 

 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคคล 

สถานการณ์ด้านบุคลากรขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน  
 - กรอบอัตราพนักงานขององค์การสะพานปลามีทั้งสิ้น  ๓๕๙ อัตรา   

- พนักงานปฏิบัติงานจริงรวมทั้งสิ้น ๒๓๓ อัตรา 
   - อัตราว่าง ๑๒๖ อัตรา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
จากข้อมูลจะพบว่า องค์การสะพานปลามีอัตรากำลังทั้งสิ้น ๓๕๙ อัตรา ถือครองตำแหน่งจริง ๒๓๓ อัตรา คิด
เป็น ๖๙ เปอร์เซ็นต์ อัตราว่าง ๑๑๑ อัตรา คิดเป็น ๓๑ เปอร์เซ็นต์  
 ในสภาพปัจจุบัน เศรษฐกิจและสังคม และสิ่งที่คนรุ่นใหม่ยุค ๔.๐ ใช้พิจารณาในการเข้าร่วมทำงานกับ
องค์กรเป็นอันดับแรก คือ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ๗๒% รองลงมาคือ ลักษณะงาน ๕๗% ตามมาด้วย
ชื่อเสียงองค์กรและความมั่นคง ๕๖% เช่น หน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งองค์กรที่คนรุ่นใหม่ ยุค ๔.๐ ต้องการ
ร่วมงานมากที่สุด คือ บริษัท ปตท. จำกัด ๒๒.๑% รองลงมาคือ เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
๑๖.๕% และเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี กรุ๊ป ๑๔.๘% (ข้อมูล : สถานการณ์ตลาดแรงงานไทย บริษัท แมน
พาวเวอร์กรุ ๊ป จำกัด ) ทำให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจขาดแคลนบุคลากร และมีอัตราการลาออกสูง ทำให้
หน่วยงานต้องสรรหา บรรจุบุคลากรบ่อย  จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจต้องคำนึงถึงและหาแนวทางแก้ไข เพ่ือ
ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งเก่าและใหม่



๑๖ 

 

 
 

จำนวนบุคลากร  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี  ๒๕๖๔ องค์กรได้ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ ซึ่งมีการปรับปรุงให้
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคธุรกิจ Digital และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
ตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากลกับ การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กร โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความรู ้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อรองรับ Digital Service รวมทั้งการสร้างความเชี ่ยวชาญให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) ให้กับองค์กร 

ประเภท 

ณ วันที่  
๓๐ ก.ย. 

๕๖ 

ณ วันที่  
๓๐ ก.ย. 

๕๗ 

ณ วันที่  
๓๐ ก.ย. 

๕๘ 

ณ วันที่  
๓๐ ก.ย. 

๕๙ 

ณ วันที่  
๓๐ ก.ย. 

๖๐ 

ณ วันที่  
๓๐ ก.ย. 

๖๑ 

ณ วันที่  
๓๐ ก.ย. 

๖๒ 

ณ วันที่  
๓๐ ก.ย. 

๖๓ 
จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน 
(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

พนักงาน ๒๗๐ ๑๖๑ ๒๔๙ ๒๔๔ ๒๔๒ ๒๔๘ ๒๔๔ ๒๔๘ 
รวมท้ังหมด ๒๗๐ ๑๖๑ ๒๔๙ ๒๔๔ ๒๔๒ ๒๔๘ ๒๔๔ ๒๔๘ 



๑๗ 

 

 
 

การวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  

๑. การเปรียบเทียบอัตรากำลังตามโครงสร้างของงานกับพนักงานที่ปฏิบัติงานจริง 

หน่วยงาน อัตรากำลังตาม
โครงสร้าง 

พนักงานที่ปฏิบัติงานจริง 
(คน) 

สป.ทร. ๑ ๑๑๒ ๗๐ 
สป.ทร. ๒ ๙๒ ๗๘ 

รวม ๒๐๔ ๑๔๘ 

อัตราส่วนบุคลากร เทียบอัตรากำลังแยกตามท่าเรือ 

สะพานปลา/ท่าเทียบเรือประมง อัตรากำลังที่ตั้งไว้ อัตรากำลังจริง (%) 

สะพานปลากรุงเทพ ๔๐ ๒๐ (๕๐%) 

สะพานปลาสมุทรปราการ ๑๘ ๑๐ (๕๕.๖%) 

สะพานปลาสมุทรสาคร ๑๔ ๑๑ (๗๘.๖%) 

สะพานปลานครศรีธรรมราช ๑๑ ๓ (๒๗.๓%) 

ท่าเทียบเรือประมงชุมพร ๑๑ ๘ (๗๒.๗%) 

ท่าเทียบเรือประมงหลังสวน ๔ ๑ (๒๕%) 

ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎ์ธานี ๗ ๓ (๔๒.๙%) 

ท่าเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี ๘ ๔ (๕๐%) 

ท่าเทียบเรือประมงตราด ๒ ๑ (๕๐.๐๐%) 

ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ๔ ๒ (๕๐%) 

ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ๒๕ ๒๔ (๙๖%) 

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ๑๖ ๑๓ (๘๑.๓%) 

ท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๑๙ ๑๒ (๖๓.๒%) 

ท่าเทียบเรือประมงระนอง ๑๘ ๑๕ (๘๓.๓%) 

ท่าเทียบเรือประมงสตูล ๘ ๖ (๗๕.๐๐%) 

ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ๕ ๒ (๔๐.๐๐%) 
 

ความท้าทายขององค์การสะพานปลา คือ เร่งทบทวนภารกิจในอนาคตและหน่วยงานตามเป้าหมาย
ทางธุรกิจตามนโยบายของคณะกรรมการองค์การสะพานปลา พร้อมทั้งการทบทวนอัตรากำลังที่ตั้งไว้ใหม่ โดย
ให้พิจารณา จากการทำงาน แบบบูรณาการ การเพิ่มสมรรถนะบุคลากร Outsourseและการนำเทคโนโลยีมา
ทดแทนบุคลากร เพ่ือการลดต้นทุนของบุคลากร 



๑๘ 

 

 
 

 
๒. จากตารางวิเคราะห์ได้ดังนี้ การวิเคราะห์ปริมาณงานในปัจจุบันเปรียบเทียบกับอัตราบุคลากรในส่วนงาน  
 ๒.๑ การดำเนินงานของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงตามรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้ายการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนงาน ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสะพานปลาและ
ท่าเทียบเรือประมงดังนี้ 
  - การให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำให้กับชาวประมง 
  - การดำเนินงานด้านการเงิน ประกอบด้วยการจัดเก็บรายได้ (ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า และ
อ่ืนๆ) และการ เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ (เงินเดือนและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) 
  - การจัดทำบัญชี รายงานการเงิน 
  - การบริหารจัดการด้านสุขอนามัยของสถานที่ 
  - งานธุรการทั่วไป ได้แก่ งานสถิติ งานเอกสารทั่วไป งานพัสดุ 
  - งานสินเชื่อการประมงตามที่ได้รับมอบหมาย 
 สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งจะต้องครอบคลุมการปฏิบัติงานดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งในการ
กำหนดจำนวนอัตรากำลังที่ปฏิบัติงานในแต่ละแห่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานของเรือประมงและปริมาณสัตว์น้ำที่
เข้ามาขนถ่ายและจำหน่ายผ่านหน่วยงานนั้น ซึ่งเป็นที่มาของการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมและการใช้
ประโยชน์ของสถานที่ ดังนั้นหน่วยงานที่มีจำนวนเรือประมงมากและมีรายได้มากก็จะมีการกำหนดจำนวน
อัตรากำลังไว้มาก ในส่วนของจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานจริงจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้านการประมงในแต่ละ
พ้ืนที่และในแต่ละช่วงเวลาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามสถานการณ์ด้านการประมง และแผนการดำเนินงาน
ของแต่ละแห่งรวมทั้งนโยบายที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลากำหนด เช่น แผนการแก้ไขปัญหาการ
ขาดทุนของบางหน่วยงานโดยการลดจำนวนพนักงานลง หรือนโยบายการควบคุมจำนวนพนักงานที่ปฏิบตัิงาน 
เป็นต้น 



๑๙ 

 

 
 

 ๒.๒ ในปัจจุบันองค์การสะพานปลายังไม่ได้พิจารณาอัตรากำลังและจำนวนที่พนักงานปฏิบัติงานจริงให้
สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทและหน้าที ่ในการปฏิบัติงานตามพระราช
กำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีประเด็นสรุปดังนี้ 
   ๒.๑.๑ สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ 
 (๑) การจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา ๘๔ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงาน  ตามมาตรการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบันทึกข้อมูลปริมาณสัตว์น้ำที่ผ่านท่าเทียบเรือประมงด้ว ยระบบ Thai Flagged 
Certificate System (ประกอบด้วยการตรวจสอบเรือประมงก่อนเข้าเทียบท่าซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์ 
PIPO การเปิดใช้งานระบบด้วย Web Application ที ่จะต้องดำเนินการรับรองน้ำหนักชั ่งจร ิงเพื ่อให้
ผู้ประกอบการนำไปจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ หรือ MCPD รวมถึงการรายงานเรือประมงเข้าเทียบ
ท่าทุก ๑๕ วัน) 
 (๒) การดำเนินงานตามมาตรา ๙๗ และ ๙๘ ที่จะต้องดูแลงานด้านสุขอนามัยที่มีความ
เข้มงวดมากขึ้น เพราะหากไม่สามารถผ่านการารับรองมาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมงจะมีผลต่อการ
ยกเลิกการจดทะเบียนตามมาตรา ๘๔ และมีผลให้ต้องหยุดการให้บริการการขนถ่ายและจำหน่ายสัตว์น้ำ 
 ๒.๑.๒ ในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมข้ึนตามพระราชกำหนดการประมงดังกล่าว สะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ทั้งบทบาทของท่าเทียบเรือประมงที่จะต้องดำเนินการตาม Thai Flagged 
Certificate System ดังได้กล่าวแล้ว ซึ ่งจะเห็นได้ว่าในภาระหน้าที ่บางเรื ่องมีการกำหนดระยะเวลาให้
ดำเนินการไว้ชัดเจน และหากไม่ปฏิบัติตามนั้นจะถือว่าดำเนินการผิดกฎหมายตามพระราชกำหนดการประมง 
มีผลต่อการโดนปรับตามบทลงโทษ และการหยุดกิจการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

ช่วงอายุบุคลากร แบ่งตาม Generations 

ช่วงอายุ  (ปี) Generations จำนวน (คน) ร้อยละ 
๕๐-๖๐ Gen-BB ๕๕ ๒๒.๒ 
๓๕-๔๙ Gen-X ๑๐๕ ๔๒.๓ 
๒๕-๓๔ Gen-y ๗๗ ๓๑ 

ต่ำกว่า ๒๕ Gen-Z ๑๑ ๔.๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 
 

จากตารางจะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณา Generations แล้วพบว่า Gen-X (ช่วงอายุ ๓๕-๔๙) มีจำนวน 
๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุด และรองลง Gen-y (ช่วงอายุ ๒๕-๓๔) มีจำนวน ๗๗ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑ และ Gen-BB (ช่วงอายุ ๕๐ ขึ้นไป) มี ๕๕ คน คือเป็นร้อยละ ๒๒.๒ ซึ่งความท้าทายคือ 
การปรับทัศนคติวิธีการคิด และการพัฒนาบุคลากรในช่วงอายุ ๕๐ ปี ขึ้นไป ให้มีทักษะเชิงธุรกิจ และการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

อธิบายความแตกต่างในแต่ละ Gen 
Gen หลัก ได้แก่ Gen-B หรือ Baby Boomer (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๕๐๕) Gen-X (เกิด

ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๖–๒๕๒๐) Gen-Y (เกิดระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๓๘) และกลุ่มที่ ๔ คือ Gen-Z (เกิด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นมา) ดังนั้น ในการทำงานร่วมกัน จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงภาวะความคิดเห็นไม่ตรงกัน
บ้าง เป็นเรื่องธรรมดา 

Gen-B  ใครที่ได้ทำงานกับคนวัยนี้ มักจะอดรู้สึกไม่ได้ว่า  คนในนิยาม Gen B หรือ Baby boomer 
เป็นพวกอนุรักษนิยม เป็นกลุ ่มที ่เริ ่มเข้าสู ่ว ัยผู ้สูงอายุ เพราะพวกเขาจะมีความจริงจัง เคร่งครัดเร ื ่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณี มีความอดทนสูง ประหยัด อดออม 

Gen-X  คนวัยนี้จะเริ่มเปิดรับเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงานและในการใช้ชีวิต เช่น คอมพิวเตอร์ 
วิดีโอเกม วอล์กแมน ลักษณะนิสัยที่เด่นชัดคือ ชอบอะไรง่ายๆ ไม่เป็นทางการ มีแนวคิดสร้างความสมดุลใน
เรื ่องงานกับครอบครัว และจากการสำรวจล่าสุดพบว่า คน Gen-X สมัยนี ้ ไม่เชื ่อเรื ่องศาสนา ไม่ได้ยึด
ขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปได้ดี 

Gen-Y  คนวัยนี้ คือ คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มชีวิตในวัยทำงาน พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี คน 
Gen-Y คาดหวังที่จะได้รับเงินเดือนสูง ต้องการคำชมและการยอมรับ จะไม่ทนกับงานที่ ไม่ชอบ และมักจะ
วางแผนสร้างสมดุลชีวิตของตนเอง ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานเพียงอย่างเดียว นอกเวลางานคนรุ่นนี้
มักจะไปทำกิจกรรมที่ชอบ ทำแล้วมีความสุข ทำให้ชีวิตมีความหมาย อย่างการเล่นกีฬา พบปะเพื่อนฝูง ร่วม
กิจกรรมจิตอาสาหรือทำกิจกรรมเพ่ือสังคม 

 Gen-Z  มีทัศนคติต่อเรื่องการใช้เงินแบบอนุรักษนิยมที่สุด การมีเสถียรภาพทางการเงิน คือ เสาหลัก
ของชีวิต เงินเดือนและสวัสดิการจึงเป็นแรงบันดาลใจหลักของ Gen-Z และคน Gen นี้จะเน้นสร้างความมั่นคง
ตั้งแต่อายุยังน้อย ชื่นชอบการคิดนอกกรอบ เกิดมาพร้อมจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกร ชอบ
แก้ปัญหาซับซ้อนด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ 

(*อ้างอิงปีเกิดในแต่ละ Gen จากรายงานเรื่อง คุณภาพชีวิตต่างวัยของผู้มีงานทำ โดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลอัตรากำลังจำแนกตามเพศ) 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 
 

บุคลากรแบ่งตามเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากอัตรากำลังขององค์การสะพานปลา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น ๒๓๓ คน 
โดยมีสัดส่วนของพนักงานชาย และพนักงานหญิง คิดเป็นร้อยละ ๕๙ และ ๔๑ ตามลำดับ เมื่อดูตามภารกิจ
หลักขององค์การสะพานปลา เทียบกับเพศของพนักงานจะเห็นได้ว่า มีพนักงานเพศชายมากกว่าเพศหญิงร้อย
ละ ๔๑เนื่องจากภารกิจในส่วนสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเป็นเป็นงานด้านการปฏิบัติ และลงพื้นที่ ณ   
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ สำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมาใช้บริการ
ขององค์การสะพานปลา อีกทั้งการปฏิบัติงานด้านสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงมีการปฏิบัติงานตาม
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ตลอด ๒๔ ชม. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สัดส่วนของพนักงานชายมากว่าพนักงานหญิง
ตามตารางข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท ชาย (คน) หญิง (คน) 
พนักงาน ๑๓๗ ๙๖ 

รวม ๒๓๓ 

ชาย (คน)

59%

หญงิ (คน)

41%

อตัราก าลงัจ าแนกตามเพศ



๒๒ 

 

 
 

อัตรากำลังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ประเภท ส่วนกลาง (คน) ส่วนภูมิภาค (คน) 
พนักงาน ๑๐๓ ๑๓๐ 

รวม ๒๓๓ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากตารางบุคลากรอยู่ส่วนกลางจำนวน ๑๐๓ คน ส่วนภูมิภาค ๑๓๐ คน ด้วยภารกิจ
ขององค์การสะพานปลา มีภารกิจหลักในการขนถ่ายและจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นที่มาของ
การจัดเก็บรายได้และค่าธรรมเนียมและการใช้ประโยชน์ของสถานที่ ซึ่งเป็นรายได้หลักของ
องค์กร การกำหนดอัตรากำลังของพนักงานจึงให้ความสำคัญในส่วนของภูมิภาค (สะพานปลา
และท่าเทียบเรือประมง) มากกว่าอัตรากำลังจากส่วนกลางตามสัดส่วนข้างต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44%

56%

อัตราก าลังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

สว่นกลาง (คน)

สว่นภมูิภาค (คน)



๒๓ 

 

 
 

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรในแต่ละระดับ 

ระดับ กรอบ(๓๕๙) เฉลี่ย(%) บรรจุ(๒๔๙) เฉลี่ย(%) ว่าง(๑๒๐) เฉลี่ย(%) 
ระดับ ๑๑ ๑ ๐.๒๘ ๑ ๐.๔๐ ๐ ๐ 
ระดับ๑๐ ๓ ๐.๘๔ ๒ ๐.๘๐ ๑ ๐.๙๑ 
ระดับ ๙ ๘ ๒.๒๓ ๖ ๒.๔๑ ๒ ๑.๘๒ 
ระดับ ๘ ๒๖ ๗.๒๔ ๑๕ ๖.๐๒ ๑๑ ๑๐.๐๐ 
ระดับ ๗ ๓๙ ๑๐.๘๖ ๑๖ ๖.๔๓ ๒๓ ๒๐.๙๑ 

ระดับ ๔-๖ ๑๕๙ ๔๔.๒๙ ๙๘ ๓๙.๓๖ ๖๑ ๕๕.๔๕ 
ระดับ ๑-๓ ๑๒๓ ๓๔.๒๖ ๑๑๑ ๔๔.๕๘ ๑๒ ๑๐.๙๑ 

รวม ๓๕๙ ๑๐๐ ๒๔๙ ๑๐๐ ๑๑๐ ๑๐๐ 
 

จากตารางพบว่าองค์การสะพานปลามีอัตราทั้งสิ้น ๓๕๙ ถือครองตำแหน่งจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากบุคลากรจำนวน ๒๓๓ อัตรา ยังมีอัตราว่าง ๑๒๖ อัตรา พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ๑ - ๓      
คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๘ และระดับ ๔-๖ คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๓๖ เนื่องจากอสป.มีโครงสร้างเงินเดือนอยู่ที่ ๔๗ ขั้น 
และยังไม่สามารถที่จะขยายขั้นเงินเดือนสูงสุดได้ เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  (ขาดทุน) 
จึงมีนโยบายให้บูรณาการบุคลากรที่มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรมากที่สุด 

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนาย์ คือ การใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือน และ
อายุงานงานมากให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ์ผลเพิ่มขึ้น และการเร่วพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถ
เพิ ่มนวัตกรรมในการทำงานให้มากขึ ้น ตามค่าตอบแทนและงบประมาณ พร้อมทั ้งการนำระบบ Pan            
Performance and competency 



๒๔ 

 

 
 

วุฒิการศึกษาของบุคลากรในองค์การสะพานปลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางและรูปพบว่า องค์การสะพานปลา มีบุคลากรส่วนใหญ่จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีมากที่สุด
ร้อยละ ๕๑.๕๐ จำนวน ๑๒๐ คน และบุคลากรที่จบการศึกษาวุฒิปริญญาโท จำนวน ๑๓ คน ในระดับประถม 
- ระดับประกาศวิชาชีพชันสูง (ปวส.) จำนวน ๙๘ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๓ ซึ่งบุคลากรกลุ่มนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่
องค์การสะพานปลาจะต้องเร่งปรับวิธีการคิดกระบวนการในการปฏิบัติงานใหม่ให้รับกับการเปลี่ยนแปลง และ
ดึงศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

จากข้อมูลเห็นได้ว่า จากพนักงานที่มีทั้งสิ้น ๒๓๓ อัตรา ที่ปฏิบัติงานจริง มีพนักงานที่มีศักยภาพสูง   
ซึ่งสามารถพัฒนาศักยภาพและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ปัจจุบันได้  โครงสร้างตำแหน่ง
งานพนักงานองค์การสะพานปลา 

 

 

 

 

 

 

 

วุฒิการศึกษา จำนวน (คน) 
ปริญญาเอก ๑ 
ปริญญาโท ๑๓ 
ปริญญาตรี ๑๒๐ 
อนุปริญญา ๒ 
ปวส. ๑๗ 
ปวช. ๕๕ 
มัธยมปลาย ๑๗ 
มัธยมต้น ๖ 
ประถม ๒ 

รวม ๒๓๓ 

1 13

120

2
17

55

17
62

วฒุกิารศกึษาของบคุลากร

ปรญิญาเอก

ปรญิญาโท

ปรญิญาตรี

อนุปรญิญา

ปวส.

ปวช.

มัธยมปลาย



๒๕ 

 

 
 

ตำแหน่งาน 

ตำแหน่ง จำนวนบุคลากร (คน) 
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน ๑๕ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๓๓ 
นิติกร ๔ 
บุคลากร ๖ 
นักบัญชี ๑๒ 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๓๖ 
เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ๐ 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๒ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๔ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ ๑ 
วิศวกรโยธา ๓ 
วิศวกรสิ่งแวดล้อม ๐ 
วิศวกรเครื่องกล ๓ 
สถาปนิก ๐ 
เจ้าหน้าที่แวดล้อม ๐ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๘๓ 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓ 
ช่างก่อสร้าง ๐ 
ช่างไฟฟ้า ๐ 
ช่างเครื่องกล ๐ 

 
จากตารางรางพบว่าตำแหน่งพนักงานองค์การสะพานปลามีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๘๓ คน 

รองลองมาตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๘๖ คน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จำนวน ๓๓ คน ตามลำดับ และมีตำแหน่งที่ไม่มีบุคลากรจำนวน ๗ ตำแหน่ง 

ความท้าทายขององค์การสะพานปลา คือ เร่งสรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างอยู่ เพื่อรองรับภารกิจ
และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต 

 

 

 



๒๖ 

 

 
 

ข้อมูลผู้เกษียณอาย ุ(ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) องค์การสะพานปลา 

ปี จำนวนผู้เกษียณอายุ (คน)  
๒๕๖๓ ๒ 
๒๕๖๔ ๔ 
๒๕๖๕ ๒ 
๒๕๖๖ ๔ 
๒๕๖๗ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี ๒๕๖๔  จะเห็นว่ามีพนักงานที่เกษียณอายุจำนวน ๔ คน แยกเป็น 
- สำนัก ๓ คน 
- ปฏิบัติ จำนวน  ๑  คน 
ในปี ๒๕๖๕  จะเห็นว่ามีพนักงานที่เกษียณอายุจำนวน ๒ คน แยกเป็น 
- รองผู้อำนวยการ ๑ คน 
- ปฏิบัติ   ๑  คน 
ในปี ๒๕๖๖  จะเห็นว่ามีพนักงานที่เกษียณอายุจำนวน ๔ คน แยกเป็น 
- ปฏิบัติ   ๔  คน 
ในปี ๒๕๖๗  จะเห็นว่ามีพนักงานที่เกษียณอายุจำนวน ๒ คน แยกเป็น 
- ปฏิบัติ   ๒  คน 
 
การจัดการความรู้จากบุคลากรที่มีศักยภาพและทักษะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ขององค์การสะพานปลา และการยกยกย่องให้เกียรติผู้ที่ทุ่มเทให้แก่องค์กร เท่าเทียมทั่วทั้งองค์กร 
 
 

 
 

 

2563 2564 2565 2566 2567

จ านวนผูเ้กษียณ
อาย ุ(คน) 2 4 2 4 2

2

4

2

4

2

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

จ านวนผูเ้กษียณ
อาย ุ(คน)



๒๗ 

 

 
 

อัตราการลาออกของพนักงาน 

ปี จำนวนผู้ลาออก (คน)  คิดเป็น % 
๒๕๖๐ (๒๔๒ คน) ๖ ๒.๔๒ 
๒๕๖๑ (๒๔๙ คน) ๗ ๒.๘๒ 
๒๕๖๒ (๒๔๒ คน) ๘ ๓.๒๓ 
๒๕๖๓ (๒๔๘ คน) ๒๗ ๑๐.๘๙ 
๒๕๖๔ (๒๓๓ คน) ๒๖ ๑๑.๑๖ 

  
 แสดงภาพรวมอัตราการลาออกตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓  พบว่าอัตราการลาออกของพนักงานองค์การ
สะพานปลา มีมากที่สุดในปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๗ คน รองลงมาในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖ คน ซึ่งการลาออก     
ถือเป็นเรื ่องปกติของการทำงานแต่สิ ่งที่เป็นสาเหตุของการลาออกของพนักงานองค์การสะพานปลา คื อ 
ประกอบอาชีพอ่ืน ดูแลบิดามารดา มีปัญหาด้านสุขภาพ 
 ความท้าทายในการลดปัญหาการลาออกจัดหารค่าตอบแทนที่ดึงดูดใจพนักงานมากขึ้น มีการปรับ
สวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้ถึงประสิทธิภาพในการ
ทำงานของตนเองพร้อม ๆ กับได้รับโอกาสที่จะปรับปรุงความสามารถในการทำงานให้สูงขึ้น การประเมินผลงาน 
จะต้องมีการตรวจสอบ และประเมินความก้าวหน้าที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลา 
จำนวนบุคลากรที่ได้ Certificate 

ประเภทใบ Certificate จำนวนบุคลากร (คน)  
วิศวกรรม ๓ 

นิติกร ๓ 
จป ๓๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

จากกตารางพบว่า กลุ่มพนักงานองค์การสะพานปลาที่ได้รับใบรับรองวิชาชีพ ถือเป็นบุคคลที่จัดอยู่    
ในกลุ่มมืออาชีพ สำหรับคุณวุฒิสายงานด้านอื่น ๆ องค์การสะพานปลาควรส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน เพ่ือให้องค์กรมีมาตรฐานระดับสากล 

วิศวกรรม, 3
นิติกร, 4

จป, ๓๕

ประเภทใบ CERTIFICATE 



๒๘ 

 

 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Benchmarking) 

ปัจจัย องค์การสะพานปลา องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร 

บริษัท อุ่กรุงเทพ 
จำกัด 

จำนวนบุคลากร ๒๓๓ คน ๑,๐๔๓ คน - 
อัตราการลาออก ๖ คน ๕ คน - 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปริญญาเอก - 
จำนวนพนักงาน HR ๙ คน ๓๒ คน ๘ คน 
ผลการประเม ินการ
ดำเนินงาน (ทรีส) 

๒.๖๗๓๓ คะแนน ๓.๒๕๑๕ คะแนน - 

 

การเปรียบทียบผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 

สิทธิประโยชน์/
สวัสดิการ 

องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย 

องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร 

รถสวัสดิการ พนักงานสามารถยืมรถ
สวัสดิการได้ 

ไม่มี (มีเฉพาะงานพิธี) ✓ 

ตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ ๑ ครั้ง ✓ ✓ 
ค่าเช่าบ้าน เม ื ่ อม ีคำส ั ่ ง ไปประจำ

สำนักงานต่างท้องที ่
✓ ✓ 

กองทุนสวัสดิการ สามารถกู้เงินเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน 

ไม ่ม ี ( ม ีเฉพาะสหกรณ์
ออมทรัพย์) 

ไม่มี ( มีเฉพาะสหกรณ์
ออมทรัพย์) 

ค่ารักษาพยาบาล ใ ช ้ อ ั ต ร าการ เบ ิ ก ข อ ง
กระทรวงการคลัง ยกเว้น 
๑. การครอบฟัน ไม่
สามารถเบิกได้ 
๒.ฟันเทียม ไม่สามารถ
เบิกได้ 
๓.อัตราค่ารักษาของ
โรงพยาบาลเอกชน ตามท่ี
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
๓,๐๐๐.-บาท  
( พนักงานที่บรรจุหลัง
วันที่ ๒๑ มิ.ย.๕๔ ไม่มี
สิทธิเบิกบิดา มารดาได้ 

ใช้อัตราการเบิกของ
กระทรวงการคลังไม่มีสิทธิ
เบิกบิดา มารดาได้ 
คนละ ๒๐๐ บาท/คน    
(ไม่เกิน ๓ คน) อายุไม่เกิน 
๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรม 

ใช้อัตราการเบิกของ
กระทรวงการคลัง มี
สิทธิเบิกบิดา มารดาได้ 
คนละ ๑๕๐ บาท/คน 
(ไม่เกิน ๓ คน) อายุไม่
เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
และไม่รวมถึงบุตรบุญ
ธรรม 

 



๒๙ 

 

 
 

 
เงินช่วยเหลือบุตร ได้สิทธิ์เบิกบุตรคนละ 

๑๐๐ บาท /คน (ไม่เกิน ๓ 
คน) อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
บริบูรณ์ และ 
ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม 

คนละ ๒๐๐ บาท/คน (ไม่
เกิน ๓ คน) อายุไม่เกิน 
๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่
รวมถึงบุตรบุญธรรม  

คนละ ๑๕๐ บาท/คน 
(ไม่เกิน ๓ คน) อายุไม่
เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
และไม่รวมถึงบุตรบุญ
ธรรม 

ค่าช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

ใช้อัตราการเบิกของ
กรมบัญชีกลาง 

✓ ✓ 

การช่วยเหลือ กรณีถึง
แก่กรรม 

๓ เท่าของเงินเดือนเดือน
สุดท้าย 

✓ ✓ 

การสันทนาการ ปีละ ๓,๐๐๐.-บาท ไม่มี ไม่มี 
เงินกองทุนสงเคราะห์ อสป.จ่ายเงินสมทบให้แก่ 

พนง.ตามอายุ 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 

ขอบเขตของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 

 ๑. ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา เพื่อทบทวนและกำหนด
ทิศทางในการทำแผนยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๗ เพื่อสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ขององค์การสะพานปลาประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 
 ๒. ศึกษาตำแหน่งงาน ช่องว่าง ศักยภาพ และสมรรถนะของบุคลากรที่มีอยู่และแนวทางการปรับปรุง
เพ่ือให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาบุคลากรที่จำเป็นตามสมรรถนะที่มี เพื่อตอบสนองการพัฒนา
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งขององค์การสะพานปลา 
 ๔. กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน รวมถึงเสนอการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จขอ ง
บุคลากรที่ได้รับจากผู้บริหาร หัวหน้างาน และตำแหน่งงาน เพื่อให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นไปตามแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์การสะพานปลาโดยรวม 
 ๕. จัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 

 

 

 

 



๓๐ 

 

 
 

บทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 

 ในโครงสร้างของอุตสาหกรรมประมงของไทย จุดอ่อนที่สุดก็คือการตลาดสัตว์น้ำ ซึ่งหากการตลาดสัตว์
น้ำได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน อุตสาหกรรมประมงของไทยจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น และผู้ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมนี้จะได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรม ที่สำคัญที่สุดทรัพยากรประมงที่มีอยู่จำกัดจะถูกใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 องค์การสะพานปลามีวัตถุประสงค์หลายประการในการดำเนินงาน แต่วัตถุประสงค์หลัก คือ การ
พัฒนาการตลาดสัตว์น้ำของไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้ชาวประมง มีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน และทำให้ประชาชนไทยได้บริโภคสัตว์น้ำที่มีคุณภาพตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลในด้านอาหารปลอดภัย (Food Safety) ในราคาที ่เป็นธรรมตลอดจนยกระดับฐานะของ
ประเทศเป็นครัวโลกในอนาคตการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน ทั้งภารกิจเชิงสังคมและเชิง
พาณิชย์ ทั้งในล้วนมีส่วนช่วยทั้งทางตรงและทางอ้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงของไทย อาทิเช่น 
  (๑) จ ัดส ิ ่งอำนวยความสะดวกข ั ้นพื ้นฐาน (Basic Infrastructure) ตามมาตรฐานสุขอนามัย        
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง สำหรับการขนถ่ายสัตว์น้ำ การซื้อขายสัตว์น้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบการ
ซื้อขายด้วยวิธีการประมูล ซึ่งเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดสาหรับผู้ซื้อและผู้ขายสัตว์น้ำ 
 (๒) ส่งเสริมการรวมตัวของชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ชาวประมงมี
อำนาจต่อรองมากขึ ้น องค์การสะพานปลาได้จัดงบประมาณสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่ ม
ชาวประมงทั้งในรูปของการให้เปล่าและการให้กู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ำและมีระยะเวลาใช้เงินต้นคืนใน
ระยะยาว 
 (๓) จัดสรรเงินสนับสนุนการวิจัยในสาขาวิชาการประมงแก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเรือและเครื่องมือทาการประมง 
 (๔) ให้เงินสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมงท่ีมีฐานะยากจน 
 (๕) ให้เงินกู้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบธุรกิจการประมง 
 (๖) จัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาชุมชนประมง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
ขั้นพ้ืนฐาน เช่น จัดหาแหล่งน้ำสะอาด สร้างถนน ทางเดินสำหรับชุมชนประมง 
 (๗) ปรับปรุงคุณภาพบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการได้แก่ชาวประมงแพปลา 
สถาบันชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี ่ยวข้องในรูปแบบการเป็นพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนาอาชีพ           
ที่เก่ียวกับการประมง 
 บริบทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อบทบาทขององค์การสะพานปลาในการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ประมง คือการสร้างและพัฒนาองค์การสะพานปลาให้มีศักยภาพสูง  และมีศักยภาพสูงและมีวิสัยทัศน์ทาง
อุตสาหกรรมการประมง และสามารถทำงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่
ไว้วางใจของภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งเป็นผู้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การสะพานปลากับเครือข่าย และ
นอกจากนั้น ยังต้องเชี่ยวชาญในการวัดมาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือ เพื่อการยกระดับ
มาตรฐานให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล 



๓๑ 

 

 
 

แผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล 
 พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

กรอบแนวคิดแผนการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรนั้น สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 
ได้พัฒนากรอบแนวความคิดบนพื้นฐานของบริบทองค์กร ด้วยการคำนึงถึงเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่มุ่ง
ส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรต้องเพิ่มศักยภาพทั้งด้านวิชาการ เทคโนโลยี และประสานเชื่อมโยง
เครือข่ายทางด้านวิชาการ ในการพัฒนาองค์ความรู้ มีนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้มี
คุณภาพและนำไปสู่ การพัฒนาผลงานโดยรวมขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ
นโยบายในทุกด้านที่องค์กร รับผิดชอบ คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าประมง และการดำเนินงานด้านการหา
รายได้ การพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั ้นต้องมีพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น ต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพของบุคคลากรในทุกมิติ เพ่ือเป็น
หลักสำคัญในการจัดทำแผนทรัพยากรบุคคลขององค์การสะพานปลา และสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งคือ การ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยภายใน หรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพหรือพลังที่มีอยู่ให้
แข็งแรงมากขึ้น ค้นหาแนวทางป้องกันหรือลดจุดอ่อนให้หมดไปจากองค์กร การวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายนอก 
หรือโอกาสและอุปสรรค เพื่อเปิดรับ โอกาสที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร และหลบ
เลี่ยงสิ่งที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อเป้าหมายและการดำเนินงานขององค์การ
สะพานปลา  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

การจัดทำแผนกลยุทธ์ Strategy Map 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์แบบแผนการปฏิบัติที ่ดี (Best Practices) เกี่ยวกับการประเมินระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรภาครัฐและเอกชน ทั ้งในและต่างประเทศประกอบกับแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ในส่วนราชการ (สานักงาน ก.พ.) และบุคลากรของรัฐ จึงกำหนดมาตรฐานความสำเร็จของระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (Standard for Success) หมายถึง ผลการบริหารราชการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายสุดท้ายของส่วนงานต้องบรรลุ สำเร็จได้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๕ มิติ คือ 

แผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ องค์การสะพานปลา 

เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนนุระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 



๓๒ 

 

 
 

 มิติที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ เป็นมิติที่จะทำให้หน่วยงานทราบว่ามีแนวทาง และวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคล สอดคล้องกับมาตรฐานดังต่อไปนี้หรือไม่  

มิติที ่ ๒ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
หมายถึง กิจกรรมและกระบวน การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน  (HR Transactional Activities)    
มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่ 

มิติที ่ ๓ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) หมายถึง 
นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ หรือไม่ 
เพียงใด 

มิติที่ ๔ ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนงานขององค์กร มีความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงหลักความ สามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักธรรมมาภิบาลหรือไม่ 

มิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน หมายถึง การที่องค์กรมีนโยบาย 
แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรหรือไม่ 

จากมิติของการประเมินในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง ๕ มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทำให้องค์กรใช้
ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ องค์กรจะต้องมีการพัฒนา
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐาน
ความสำเร็จทั้ง ๕ มิติ จากแนวทางการจัดทำแผนที่กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล 

 องค์การสะพานปลา  ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที ่สำคัญและมีคุณค่ายิ ่งที ่จะนำมาซึ ่งความ
เจริญเติบโต ความสำเร็จ และความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนขององค์กร  และขับเคลื่อยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา จึงกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานด้านทรัพยากร
บุคคลของทุกส่วนงาน ดังนี้ 
 ๑. บริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นผลงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร 
 ๒. บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาลทุกข้ันตอน 
 ๓. บริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานและผูกพันองค์กร (HRE) 
 ๔. บริหารทรัพยากรบุคคลด้วยวิทยากร เทคโนโลยี นวัตกรรม และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๕. ให้เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ จัดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีผลิตภาพในตนเองที่
พัฒนาอย่างต่อเนื่องทันสมัย และใฝ่รู้ตลอดชีวิต 

 



๓๓ 

 

 
 

กระบวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ 
 ๑. ทิศทางการจัดทำแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ (ฉบับทบทวนประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๔) 
  ๒.วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล โดยใช้ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ 
และ TOWS Matrix มาเป็นเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล 
 ๓. จัดทำแผนงานโดยใช้หลัก HR Scorecard/Strategy Map 
 ๔. กำหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Key Performance Indicators :KPI) โดยเชื่อมโยงอย่างเป็นเหตุเป็นผลกับเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละตัว 
 ๕. จัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

 

 

   

   

 

๑. 
ศึกษาและทบทวนข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห ์

๒. 
สัมภาษณ์หัวหน้างาน
กำหนดกลยุทธ SWOT 

และ TOR Matrix 

๓. 
จัดทำแผนโดยใช้ 
HR Scorecard 

๕. 
จัดทำแผนแม่บทและ

แผนปฏิบัติการประจำปี 
 

๔. 
กำหนดเป้าประสงค์เชิง 

กลยุทธ์และ KPI 



๓๔ 

 

 
 

ประเด็นสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์องค์การฯ วัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ ์

ประเด็นสำคัญต่อ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ HR กลยุทธ ์ แผนงาน 

๑.สร้างศักยภาพและขยายโอกาส
การจัดหารายได้ในธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง
อย่างครบวงจร 

เพื่อเพิ่มกำไรจาก
ธุรกิจหลักและขยาย
โอกาสไปยังธุรกิจใหม่
ให้มีความยั่งยืนทาง
การเงินระยะยาว 

๑.การมีอัตรากำลังท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
๒.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีความรู้ความชำนาญในงาน และ
มีความรู้เรื่องมาตรฐานและ
สุขอนามัยสะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : 
 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ 
มีธรรมาภิบาล เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ :  
พัฒนาระบบบริหารบุคคล 
และรองรับยุทธศาสตร์ 
 

- การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง 
- ทบทวนสมรรถนะตาม 
สายงาน  
- การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปี 
 

 
ยุทธศาสตร์องค์การฯ วัตถุประสงค์ 

เชิงกลยุทธ ์
ประเด็นสำคัญต่อ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ HR กลยุทธ ์ แผนงาน 

๒. สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
และขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและอุตสาหกรรม
การประมง 

๑. เพื่อตอบสนอง
ความต้องการและ
ความพึงใจของลูกค้า
และผู้ใช้บริการ 

๒. เพื่อยกระดับความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร   
ให้สอดคล้องกับภารกิจ แผนธุรกิจ
หลักขององค์กร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
ยกระดับสมรรถนะ
บุคลากร รองรับภารกิจ
ยุทธศาสตร์และความท้า
ทายในอนาคต 

กลยุทธ์ท่ี ๔  การพัฒนา
บุคลากรทุกระดับอย่าง
เป็นระบบและต่อเน่ือง
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะของบุคลากรตาม
สมรรถนะ  
 
 
 

- การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง 
- การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปี 

 



๓๕ 

 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์องค์การฯ วัตถุประสงค ์

เชิงกลยุทธ ์
ประเด็นสำคัญต่อ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ HR กลยุทธ ์ แผนงาน 

๔. พัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างเป็นระบบสู่

ความเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีศักยภาพสูงในทุก 

ๆ ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การปรับปรุง 
กฎระเบียบ/ข้อบังคับ  
ท่ีเป็นข้อจำกัดในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.การบริหารและ
พัฒนากำลังคนให้
สอดคล้องกับภารกิจ
ตามโครงสร้างอย่าง
เหมาะสม 
๓.พัฒนา Digital skill  

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ 
มีธรรมาภิบาล เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑ :  
พัฒนาระบบบริหารบุคคล 
และรองรับยุทธศาสตร์ 

 กลยุทธ์ท่ี ๒ :  
เสริมสร้างความเป็นเลิศ
การบริหารทรัพยากรบุคล
ให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ 
กลยุทธ์ท่ี ๓ : 
การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และเข้าถึงบุคลากรทุกคน  
 
 
 

- การจัดทำและทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 
-  การจัดการความรู้ (KM) ของ
พนักงานองค์การสะพานปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์องค์การฯ วัตถุประสงค ์

เชิงกลยุทธ ์
ประเด็นสำคัญต่อ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ยุทธศาสตร์ HR กลยุทธ ์ แผนงาน 

๓. พัฒนาสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมงให้ทันสมัยและ
ถูกสุขอนามัยสู่มาตรฐานสากล 
 

๑. เพื่อรักษาและปรับปรุงแหล่งขน
ถ่ายและซ้ือขายสัตว์น้ำให้ถูก
สุขอนามัยตามมาตรฐานในประเทศ
ไทย 
๒. เพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งขน
ถ่ายและซ้ือขายสัตว์น้ำให้ถูก
สุขอนามัยได้มาตรฐานสากล 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
สนับสนุนงานด้านสุขอนามัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
ยกระดับสมรรถนะ
บุคลากร รองรับภารกิจ
ยุทธศาสตร์และความท้า
ทายในอนาคต 

กลยุทธ์ท่ี ๔ :             
การพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะของบุคลากร
ตามสมรรถนะ  

- การจัดทำและทบทวน
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 
- จัดทำระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 



๓๖ 

 

 
 

   ยุทธศาสตร์องค์การฯ 
 
 

วัตถุประสงค ์

เชิงกลยุทธ ์

ประเด็นสำคัญต่อ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ HR 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
ยกระดับสมรรถนะ
บุคลากร รองรับภารกิจ
ยุทธศาสตร์และความท้า
ทายในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  
การจัดสภาพแวดล้อมให้
บุคลากรทำงานอย่ามี
ความสุขให้รักและผูกพันธ์
องค์กร 
 

กลยุทธ ์
 

กลยุทธ์ท่ี ๔ : 
การพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะของบุคลากร
ตามสมรรถนะ  
กลยุทธ์ท่ี ๕ : 
ขับเคลื่อนองค์กรด้วย
ความรู้และนวัตกรรม 
 
 
กลยุทธ์ท่ี ๖ : 
 สร้างสรรค์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธท่ี ๗ :  
เสริมสร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล  
กลยุทธท่ี ๘ : 
สร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีใน
การทำงานและผูกพันรัก
องค์กร  

แผนงาน 



๓๗ 

 

 
 

 

ความเชื่อมโยงแผนแม่บทบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ องค์การสะพานปลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบาย 

คณะกรรมการ 

องค์การสะพานปลา 

๑.ด้านการพัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

  

  

๒. ด้านธุรกิจ ๓. ด้านส่งเสริมการประมง ๔. ด้านบริหารจัดการองค์กร 

นโยบายและ
แผนปฏิบัติ

ผู้อำนวยการอสป. 

Growth Green :  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

Innovation : สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้
ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ 

Financial Management :  
การบริหารการเงิน 

Transform : 
 การเปลี่ยนแปลง 

Special Project :  
โครงการพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ 
องค์การสะพานปลา 

สร้างศักยภาพและขยายโอกาสการจัดหารายได้
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร 

สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและ
ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

พัฒนาสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมงให้ทันสมัยและถูก
สุขอนามัยสู่มาตรฐานสากล 

พัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างเป็นระบบสู่

ความเป็นเลิศ 

แผนแม่บทบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

การเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ที่เป็น
เลิศ มีธรรมาภิบาล เพ่ือขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ 

ยกระดับสมรรถนะบุคลากร รองรับ
ภารกิจยุทธศาสตร์และความท้าทายใน

อนาคต 

การจัดสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทำงานอย่ามี
ความสุขให้รักและผูกพันธ์องค์กร 



๓๘ 

 

 
 

การวิเคราะห์ SWOT  
ฝ่ายบริหารบุคคล นำข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากร

บุคคล  สภาพแวดล้อมปัจจุบันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  และผลการประเมินความต้องการของแต่ละ
ฝ่ายงานมาสนับสนุนในการทบทวน SWOT ความท้าทาย (Strategic Challenge) และความได้เปรียบ 
(Strategic Advantage) เพื่อนำมาสู่การเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลมี
รายละเอียด ดังนี้ 

การวิเคราะห์ SWOT ด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้ TOWs 
Strength 

S๑ : บุคลากรขององค์การสะพานปลาส่วนใหญ่จบ
การศึกษาปรญิญาตรี ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นพนักงานท่ีมี
ศักยภาพได ้
S๒ : มีการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
หัวหน้างานและบุคลากร  
S๓  : กระบวนการสรรหามีความรวดเร็วทันต่อความ
ต้องการ 
 

Weakness 
W๑ : บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ด้านสายงาน และยังยึด
ติดค่านิยม วัฒนาธรรมแบบเดมิ  
การทำงานบูรณาการข้ามสายงานยังไม่เข้มแข็งพอที่จะ
นำไปสูเ่ป้าหมาย 
W๓ : ขาดบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญด้านการบริหาร
โครงการ และการบริหารทรัพยากรมนาย์อย่างมืออาชีพ 
W๔ : กฎระเบียบ ข้อบังคับไม่คลอ่งตัวในการดำเนินงาน 
W๕ : สภาพแวดล้อมในการทำงานยังไม่เอื้อต่อการทำงาน
อย่างมีความสุข และสิ่งอำนวยความสะพดวกในการทำงาน
ยังไม่ทันสมัย 
W๖ : ค่าตอบแทนยังไม่ได้รับการจัดการโดยจดัผลงาน
ความสามารถและยังขาดความจูงใจ ขวัญกำลังใจและสาน
ต่อ 
W๗ : ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลไมส่ามารถเชื่อ
โยงกับหน่วยงานภายในอสป.ได ้

Opportunity 
O๑ : นโยบายรัฐบาลส่งเสรมิองค์ความรู้และการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา 
บุคลากรมากขึ้น 
O๒ :  กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวสิาหกิจ (กบร) และ
หน่วยงานภายในองค์กรพร้อมสนบัสนุนข้อมูลที่ใช้ในการ
ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบคุคล 
O๓ : นโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ดูแลเกษตรกรและประชาชนท่ีมารับบริการ 
O๔ : นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตร ให้การ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 
O๕ : งบประมาณแผ่นดินมีสนับสนุนภารกิจ 
O๖ : มีเครือข่ายมหาวิทยาลยั และองค์กรเอกชนท่ีสามรถ
ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรได ้
O๗ : ความก้าวหน้านำเทคโนโลยมีาใช้ในการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 
 

Threat 
T๑ : ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วิธีการคิด การใช้ชีวิต 
และปัจจุบันองค์กรมีบุคลากรรุ่นใหม่ Gen Y มีลักษณะการ
ทำงานท่ีรู้จักเทคโนโลยี ซึ่งแตกตา่งจากการทำงาน การ
เรียนรู้ และความร่วมมือในการทำงานของบุคลากรเดมิ 
(Baby boom/Gen x) ที่แตกต่างกัน 
T๒ : เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การปฏิสัมพันธ์ของคนลด
น้อยลง 
T๓ : การแข่งขันในเรื่องค่าตอบแทนแย่งชิงบุคลากร 
T๔ : การถูกแทรกแทงการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 



๓๙ 

 

 
 

การกำหนดประเด็นกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาวะภายใน 
และภายนอก (SWOT ANALYSIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๗ 
  
 

 

 

 

 

โอกาส (Opportunity) 
O๑ : นโยบายรัฐบาลส่งเสริมองค์ความรู้และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา 
บุคลากรมากขึ้น 
O๒ :  กลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ (กบร) และหน่วยงานภายในองค์กร
พร้อมสนับสนุนข้อมูลท่ีใช้ในการทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
O๓ : นโยบายของรัฐท่ีมุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดูแลเกษตรกรและ
ประชาชนท่ีมารับบริการ 
O๔ : นโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตร ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
O๕ : งบประมาณแผ่นดินมีสนับสนุนภารกิจ 
O๖ : มีเครือข่ายมหาวิทยาลัย และองค์กรเอกชนท่ีสามรถร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรได้ 
O๗ : ความก้าวหน้านำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 

อุปสรรค (Threat) 

 
T๑ : ความเปล่ียนแปลงทางสังคม วิธีการคิด การใช้ชีวิต และปัจจุบันองค์กรมี
บุคลากรรุ่นใหม่ Gen Y มีลักษณะการทำงานท่ีรู้จักเทคโนโลยี ซ่ึงแตกต่างจาก
การทำงาน การเรียนรู้ และความร่วมมือในการทำงานของบุคลากรเดิม (Baby 
boom/Gen x) ท่ีแตกต่างกัน 
T๒ : เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้การปฏิสัมพันธ์ของคนลดน้อยลง 
T๓ : การแข่งขันในเรื่องค่าตอบแทนแย่งชิงบุคลากร 
T๔ : การถูกแทรกแทงการบริหารทรัพยากรบุคคล 
T๔ : การแข่งขันในเร่ืองค่าตอบแทนแยง่ชิงบุคลากร 

จุดอ่อน (weakness) 
W๑ : บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ด้านสายงาน และยังยึดติดค่านิยม 
วัฒนาธรรมแบบเดิม  
การทำงานบูรณาการข้ามสายงานยังไม่เข้มแข็งพอท่ีจะนำไปสู่เป้าหมาย 
W๓ : ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ และการ
บริหารทรัพยากรมนาย์อย่างมืออาชีพ 
W๔ : กฎระเบียบ ข้อบังคับไม่คล่องตัวในการดำเนินงาน 
W๕ : สภาพแวดล้อมในการทำงานยังไม่เอื้อต่อการทำงานอย่างมี
ความสุข และสิ่งอำนวยความสะพดวกในการทำงานยังไม่ทันสมัย 
W๖ : ค่าตอบแทนยังไม่ได้รับการจัดการโดยจัดผลงานความสามารถและ
ยังขาดความจูงใจ ขวัญกำลังใจและสานต่อ 
W๗ : ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลไม่สามารถเชื่อโยงกับ
หน่วยงานภายในอสป.ได้ 

 

จุดแขง็  (Strengths) 
S๑ : บุคลากรขององค์การสะพานปลาส่วนใหญ่จบการศึกษา
ปริญญาตรี ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นพนักงานท่ีมีศักยภาพได ้
S๒ : มีการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่าง
หัวหน้างานและบุคลากร  
S๓  : กระบวนการสรรหามีความรวดเร็วทันต่อความ
ต้องการ 
 

กลยุทธ์ SO 
 
๑. การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
(S๑,S๒,S๓,,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖,O๗) 
๒. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยา่งเป็นระบบ (S๑,S๒,S๓,O๑,O๒,O
๓,O๔,O๕,O๖,O๗) 
 
 กลยุทธ ST 
 
๑.การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
(S๑,S๒,S๓,,T๑,T๒, T๓) 
๒. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยา่งเป็นระบบ (S๑,S๒,S๓,,O๑,O
๒,O๓,O๔,T๑,T๒,T๓,) 

กลยุทธ์ WO 
๑. การปรับปรุงโครงสร้างที่เอื้อต่อการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร 
(W๑,W๒, W๓ W๔ W๕ W๖ W๗ O๑,O๕,O๖) 
๒. การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยา่งเป็นระบบ (W๑,W๒,W๕,W๖,W๗, 
O๑,O๒,O๓.O๔,O๕,O๖) 
๓. การจัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาบุคลากร (W๑,W๒,W๕,W๖ 
W๗,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,) 
๔.การวางแผนและบริหารกำลังคนให้สอดคลองกับการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร (W๑,W๒,W๓,W๔,W๕,W๖,O๑,O๒,O๓,O๔,O๕,O๖,O๗) 

ปัจจยัภายใน 

 
ปัจจัยภายนอก 

 

กลยุทธ์ WT 
 
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (W๔,W๗,W๘,T๓) 
๒.เสริมสร้างจิตสำนกึด้านคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาล (W๗,T๑,T๒,T๓,) 
๓. สร้างคุณภาพชวีิตที่ดีในการทำงานและผกูพันองค์กร (W๑,W๒,w๕,w๗,T๑,T๒) 



๔๐ 
 

 
 

บทท่ี ๓ 

ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

วิสัยทัศน์การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ๑. พนักงานสมรรถนะสูง และทันสมัยเพ่ือองค์กรเป็นเลิศ 
 ๒. บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีธรรมาภิบาล และสร้างคนมีสมรรถนะ 
 ๓. จัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการทำงาน เพ่ือสร้างความภูมิใจแก่พนักงานด้วย 

พันธกิจการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ยกระดับขีดความสามรถของบุคคลให้มีสมรรถนะสูงรองรับความเปลี่ยนแปลง รองรับยุคที่ทันสมัยเพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

การกำหนดยุทธศาสตร์บริหารทรัพยากรบุคคล 

 จากการกำหนดประเด็นกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ SWOT สามารถนำมาจัดทำเป็น
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ท่ีเป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ : โครงสร้าง อัตรากำลังของบุคลากรสมดุลกับยุทธศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย และมีแล้วทางปฏิบัติที่ดีของรัฐวิสาหกิจชั้นนำ  บุคลากรทุกระดับได้รับการปปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม     

 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารบุคคล และรองรับยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ ๒  เสริมสร้างความเป็นเลิศการบริหารทรัพยากรบุคลให้เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ 
กลยุทธ์ที่ ๓  การเสริมสร้างธรรมาภิบาล การบริหารทรัพยากรบุคคลและเข้าถึงบุคลากรทุกคน  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ยกระดับสมรรถนะบุคลากร รองรับภารกิจยุทธศาสตร์และความท้าทายในอนาคต 

เป้าประสงค์ : (บุคลากรทุกระดับได้รับการปปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
บุคลากรเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในทศวรรษ ๒๑S๓,  
 กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ของบุคลากรตามสมรรถนะ  
 กลยุทธ์ที่ ๕  ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรู้และนวัตกรร



๔๑ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การจัดสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทำงานอย่ามีความสุขให้รักและผูกพันองค์กร 
เป้าประสงค์ : ระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทันสมัยและมีนวัตกรรม การดำเนินงานตาม
ภารกิจชององค์การสะพานปลามีธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างเข็มแข็ง บนพื้นฐานของบุคลากร  
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและมีสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 

กลยุทธ์ที่ ๖ สร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธที่ ๗ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
 กลยุทธที่ ๘ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและผูกพันรกัองค์กร  



๔๒ 
 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลงานที่ผ่านมา 
ค่าเป้าหมาย 

64 65 66 67 

โครงสร้าง อัตรากำลังของบุคลากรสมดุลกับยุทธศาสตร์  ร้อยละความสำเรจ็ในการเปลี่ยนระบบ HR โครงการ Digital transformation อยู่ใน
ระหว่างการร่างขอบเขต  

40 60 80 100 

ผลสัมฤทธ์ิการดำเนินงานบรรลตุามเป้าหมาย และมีแล้วทางปฏิบตัทิี่ดี
ของรัฐวิสาหกิจช้ันนำ 

ระดับ ๕ คะแนนของการประเมิน
รัฐวิสาหกิจด้านบรหิารทรัพยากรบุคคล 

มีผลการประเมินอยู่ที่คะแนน  3 4 5 5 

บุคลากรทุกระดับไดร้ับการปฏิบัตติามระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 

จำนวนของเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงาน
ที่ไม่ถูกต้องของระบบ HR 

ไม่ม ี 0 0 0 0 

บุคลากรเป็นมืออาชีพ สมบรูณืในสมรรถนะและมผีลงาน   
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างด ี

ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์สมรรถนะ มีการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน โดยใช้
หลักการประเมินสมรรถนะอย่างครบถ้วน 
 

70 80 90 100 

บุคลากรเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิตในทศวรรษ ๒๑ ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์สมรรถนะที่
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัล 
 

มีการจัดอบรมหลักสตูรด้านดิจิทลั คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๖ ของกลุ่มเป้าหมาย 

70 80 90 100 

ระบบสารสนเทศด้านการบรหิารทรัพยากรบุคคลทันสมยัและมี
นวัตกรรม บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและมีสมดุลระหว่างชีวติกับ
การทำงาน 

- จำนวนนวัตกรรมการบริหาร 
- ระดับพึงพอใจและระดับความผกูพันของ
พนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

มีการจัดทำแบบสำรวจระดับพึงพอใจอยู่ที่
ระด ับมากและระดับความผูกพันของ
พนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน
อยู่ท่ีระดับมากท่ีสุด 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก 

ระดับ
มาก
ที่สุด 

ระดับ 
มาก
ที่สุด 

การดำเนินงานตามภารกิจชององค์การสะพานปลามีธรรมาภิบาล
โปร่งใสตรวจสอบได้อย่างเขม็แข็ง บนพ้ืนฐานของบุคลากรที่มีคณุธรรม
และจริยธรรม 

- จำนวนการท้วงติงจากบุคคลภายนอก 
( ๐ = ไม่มี) 

จำนวน  ๕  เรื่อง ๐ ๐ ๐ 0 

บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและมสีมดลุระหว่างชีวิตกับการทำงาน - ร้อยละค่าเฉลี่ยความสุข (อัตราการลาออก
ด้วยเหตุของการปฏิบัติงานท่ีไม่มคีวามสุข) 
- ร้อยละของบุคลากรที่มีสุขภาพด ี
- ร้อยละค่าเฉลี่ยในการปฏิบตัิงาน 

จากพนักงานจำนวน ๒๓๓ คน พบว่า
อัตราการลาออกในปี ๒๕๖๓จำนวน ๒๗ 
คน  

100 100 100 100 



๔๓ 

 

 
 

แผนที่กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  อสป. :  
“องค์การสะพานปลาเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการบริหาร
จัดการแหล่งขนถา่ยและซื้อขายสัตว์น้ำที่ถูกสุขอนามยั ทันสมยั
และได้มาตรฐานสากล 

พันธกิจ  อสป. : 
บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งขนถ่าย ซ้ือขายสัตว์นำ้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมผู้มี
ส่วนได้เสียและระบบอุตสาหกรรมการประมง 

 
ยุทธศาสตร์ 

องค์การสะพานปลา 
 

สร้างศักยภาพและขยายอกาส
จัดหารายได้ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
อย่างครบวงจร 

สร้างความประทับใจแก่ลกูค้าและ
ขายเครือข่ายความรว่มมอืกับผู้มี
ส่วนได้เสยีส่วนเสยีและ
อุตสาหกรรมประมง 

พัฒนาสะพานปลาและท่า
เทยีบเรอืประมงให้ทันสมัย
และถกูสุขอนามัยสู่
มาตรฐานสากล 

พัฒนาและปรับปรุงการ
บริหารจัดการองค์กรอย่าง
เป็นระบบสู่ความเป็นเลิศ 

 นโยบายการบริหาร 
ด้านทรัพยากร 

บุคคล 
 

มุ่งเนน้ผลงาน  
เพิ่มประสทิธิภาพของ

องค์กร 
 

โปร่งใส
ตรวจสอบได้  
 

ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

 

บุคลากรมีความสุขในการ
ทำงาน มีขวญักำลังใจดี 

และรกัองคก์ร 
 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านทรัพยากรบุคคล 

การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ที ่เป็น
เลิศ มีธรรมภิบาล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ยกระดับสมรรถนะบุคลากร รองรับ
ภารกิจยุทธศาสตร์และความท้าทาย   
ในอนาคต 

การจัดสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทำงาน
อย่ามีความสุขให้รักและผูกพันธ์องค์กร 

ประสิทธิภาพ 
ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและเข้าถึงบุคลากรทกุคน 

สร้างสรรค์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ความพร้อมรับผิดด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

เสริมสร้างจิตสำนกึด้านคณุธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

คุณภาพชีวิตและ
ความสมดุลระหว่าง

ชีวิตการทำงาน 
 

สร้างคุณภาพชีวติที่ดีในการทำงาน
และผูกพนัธร์ักองคก์ร 

ความสอดคล้อง 
ทางยุทธศาสตร์ 

พัฒนาระบบบริหาร
บุคคล แลรองรับ

ยุทธศาสตร ์

เสริมสร้างความเป็น
เลิศการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้เป็น
รัฐวิสาหกิจชัน้นำ 

การพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับอย่างเปน็
ระดับอย่างเปน็

ระบบและตอ่เนื่อง
เพื่อพัฒนาความรู้
และทกัษะของ
บุคลากรตาม
สมรรถนะ 

ขับเคลื่อนองคก์ร
ด้วยความรูแ้ละ

นวัตกรรม 

 

KP I / COMPETENCY 
 

 



๔๔ 

 

 
 

การกำหนดแผนงาน / โครงการด้านทรัพยากรบุคคลรองรับแผนงานขององค์กร (๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ   งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑. การเพิ่มประสิทธิภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ มี
ธรรมาภิบาล เพื่อขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 
 

๑.พัฒนาระบบบริหารบุคคล 
และรองรับยุทธศาสตร์ 

โครงสร้าง อัตรากำลัง 
ของบุคลากรสมดุลกับ
ยุทธศาสตร์ 

ร้อยละความสำเร็จในการ
เปลี่ยนระบบ HR 

๑. ทบทวนแผนแมบ่ทด้าน
ทรัพยากรบุคคลประจำทุกป ี

- ไม่มี- - สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

๒. โครงการสืบทอดตำแหน่ง 
(Succession plan) 
  

- ไม่มี- - สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

- ✓ - - 

๒.เสริมสร้างความเป็นเลิศ
การบริหารทรัพยากรบุคลให้
เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำ  

ผลสัมฤทธิ์การ
ดำเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมาย และมแีล้ว
ทางปฏิบัติที่ดีของ
รัฐวิสาหกิจชั้นนำ 

ระดับ ๕ คะแนนของการ
ประเมินรัฐวิสาหกิจดา้น
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๓. ทบทวนสมรรถนะตามสายงาน 
(competency) 

๑๐,๐๐๐ บาท - สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

๔.การวิเคราะห์และวางแผน
อัตรากำลัง 

- ไม่มี- - สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

๓.การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และเข้าถึงบุคลากรทุกคน 

บุคลากรทุกระดับได้รับ
การปปฏบิัติตาม
ระเบียบ ขอ้บังคับ 
อย่างเสมอภาคและเท่า
เทียม 

จำนวนของเรื่องร้องเรียน
จากการดำเนินงานที่ไม่
ถูกต้องของระบบ HR 

๕. การถ่ายทอดและสื่อสารงาน
ด้านทรัพยากรบุคคล 

- ไม่มี- - สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

๖. การติดตามผลประเมิน
รายบุคคล (KPI) 

- ไม่มี- - สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 

 



๔๕ 

 

 
 

การกำหนดแผนงาน / โครงการด้านทรัพยากรบุคคลรองรับแผนงานขององค์กร (๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชีวดั แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินการ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๒. ยกระดับสมรรถนะ
บุคลากร รองรับภารกิจ
ยุทธศาสตร์และความท้า
ทายในอนาคต 

การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ของบุคลากรตามสมรรถนะ 

บุคลากรเป็นมืออาชพี 
สมบูรณืในสมรรถนะ
และมีผลงาน  ในการ
ปฏิบัติงานเป็นอยา่งดี 

ร้อยละบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
สมรรถนะ 

๗.แผนพัฒนาบุคลากร 
๑,๘๘๐,๐๐๐ 

- สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

๘.การจัดทำความก้าวหนา้ 
ในสายอาชพี  - ไม่มี- 

- สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

✓ - - - 

๙.การบริหารจัดการคนเก่ง 
- ไม่มี- 

- สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

✓ - - - 

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยความรู้
และนวัตกรรม 

บุคลากรเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตในทศวรรษ 
๒๑ 

- ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์สมรรถนะที่ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
- ใช้ภาษาต่างประเทศ 

๑๐.การจัดการความรู้ (KM) ของ
พนักงานองค์การสะพานปลา  

๑๐,๐๐๐ บาท 

- สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 
 

การกำหนดแผนงาน / โครงการด้านทรัพยากรบุคคบรองรับแผนงานขององค์กร (๒๕๖๔ - ๒๕๖๗) 

 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ งบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินการ 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
๓.การจัดสภาพแวดล้อมให้
บุคลากรทำงานอย่ามี
ความสุขให้รักและผกูพันธ์
องค์กร 

สร้างสรรค์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลทันสมัยและมี
นวัตกรรม 

- จำนวนนวัตกรรมการ
บริหาร 
- ระดับความสำเร็จ ESR 

๑๑.จัดทำระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคล 

- ไม่มี - 

- สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ✓ ✓ ✓ ✓ 

เสริมสร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และธรร
มาภิบาล 

การดำเนินงานตาม
ภารกิจชององค์การ
สะพานปลา มีธรรมภิ
บาลโปร่งใส
ตรวจสอบได้อยา่ง
เข็มแข็ง บนพื้นฐาน
ของบุคลากรที่มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

- การท้วงติงจาก
บุคคลภายนอก 

๑๒. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 

- ไม่มี - 

- สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

๑๓.การพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม
ในการทำงาน 

- ไม่มี - 

- สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ✓ ✓ ✓ ✓ 

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ทำงานและผูกพันรักองค์กร 

บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กรและ
มีสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทำงาน 

- ร้อยละค่าเฉลี่ยความสุข 
(อัตราการลาออกดว้ยเหตุ
ของการปฏบิัติงานที่ไม่มี
ความสุข) 
- ร้อยละของบุคลากรที่มี
สุขภาพด ี
- ร้อยละค่าเฉลี่ยในการ
ปฏิบัติงาน 

๑๔.การตรวจสุขภาพพนักงาน
ประจำป ี - ไม่มี - 

- สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

๑๕. เสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการ
ทำงานและความผกูพันรักองค์กร
ของบุคลากร อสป. (Engagement)  ๘๐,๐๐๐ 

- สำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ✓ ✓ ✓ ✓ 

๑๖. การส่งเสริมความปลอดภยั อา
ชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 

- ไม่มี - 
คณะกรรมการชีวอ
นามัยและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ 



๔๗ 

 

 
 

องค์การสะพานปลา 

ลำดับ ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
๑.๑ โครงการสืบทอดตำแหน่ง             ดำรงตำแหน่งครบตาม

เป้าหมาย สบค. 

๑.๒ ทบทวนสมรรถนะตามสายงานCompetency             ร้อยละบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์
สมรรถนะ 

สบค. 

๑.๓ การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง             ร้อยละความสำเร็จ
โครงการ 

สบค. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับสมรรถนะบุคลากร รองรับภารกิจยุทธศาสตร์และความท้าทายในอนาคต 
๒.๑ โครงพัฒนาพนักงาน (IDP)             ร้อยละบุคลากรที่

ผ่านเกณฑ์
สมรรถนะ 

สบค. 

๒.๒ การจัดการความรู้ (KM)             ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์สมรรถนะที่
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

สบค. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทำงานอย่ามีความสุขให้รักและผูกพันธ์องค์กร 
๓.๑ การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
หน่วยงาน 

            จำนวนการท้วงติง
จากบุคคลภายนอก 

สบค. 

๓.๒ แผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและ
แรงงานสัมพันธ์ 

             สบค. 



๔๘ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙ 

 

 
 

 

แผนกระเบียบวินัย จำนวน ๑ โครงการ  
โครงการ : การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นกลยุทธ์ : เสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ : มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง 
เป้าหมาย : ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ นำความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานของตนและหน่วยงาน และหน่วยงานมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการส่งเสริมธรรมาภิบาลผ่านช่องทางต่าง ๆ การอบรมสัมมนาหรือผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ใน
หน่วยงาน 

ลำดับ        กิจกรรม           ๒๕๖๒                                          ๒๕๖๓ 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ศึกษาข้อมูลในการ
ดำเนินงาน 

            

๒. นำเสนอผู้บริหารขออนุมัติ
เพื่อดำเนินการจัดอบรม 
ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

     

   

 

   

          

๓. จัดอบรบให้ความรู้           
แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- ติดต่อและประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประสานวิทยากร
ผู้บรรยาย 
- จัดหาสถานท่ี 
- จัดอบรมพนักงาน 

            

๔. รายงานผลต่อผู้บริหาร
หลังการอบรมแล้วเสร็จ 

                   

๕. - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และ 
การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

            

ดำเนินการในปีงบประมาณ- เผยแพร่ข้อมูลอินทราเนต็  

- จัดทำบันทึกเวียนแจ้งพนักงานเพื่อทราบการดำเนินงานด้านความขัดแย้งที่เกี่ยวข้อง  

 



๕๐ 

 

 
 

แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน ๕ โครงการ 
โครงการ : แผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นกลยุทธ์ : สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและผูกพันรักองค์กร 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กรและมีสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน 
ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง 
เป้าหมาย : ดำเนินการจัดการประชุมได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ 
 

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตค. พย. ธค. มค

. 
กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

๑ การประชุมคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ฯ 

ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง 

๒ การประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ 

ประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

๓ โครงการอบรมความปลอดภัยฯ 
หลักสูตร “อาชีวอนามัย แนวทาง
ป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยใน
การทำงาน” 

 
ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ 

๔ การตรวจสุขภาพประจำป ี             

๕ การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ

๕.๑ กิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ             
๕.๒ กิจกรรมวันปีใหม ่             
๕.๓ กิจกรรมงานครบรอบวันคล้ายวัน
สถาปนา อสป. 

                

๕.๔ งานกีฬาประเพณี อสป.             

๕.๕ กิจกรรมงานรดน้ำขอพร            
เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต ์

            

๕.๖ กิจกรรมงานเกษียณอายุพนักงาน
องค์การสะพานปลา 

            

   
๖ การดำเนินงานตามนโยบายของผูบ้ริหาร

องค์การสะพานปลา 
ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ 

 
 



๕๑ 
 

 
 

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ 

แผนกฝึกอบรม จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ 
๑. แผนพัฒนาบุคลากร องค์การสะพานปลา 
หลักการและเหตุผล 

องค์การสะพานปลาได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีการ
ประเมินความสำเร็จของงานของตนเอง ด้วยวิธีที่องค์กรกำหนดตามมาตรฐานผลงานการปฏิบัติงานที่ได้กำหนด
ร่วมกันไว้ตั ้งแต่ต้น และนำไปจัดทำแผนพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงานแต่ละรายบุคคล โดยการจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และแผนพัฒนาบุคลากร
ระยะยาว  

การจัดทำแผนพัฒนานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี และแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว ให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตาม  
สายงาน ในการบริหารผลงานให้ได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร 

แผนพัฒนาบุคลากร เป็นกรอบหรือแนวทางที ่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในสายอาชีพของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) 
และเสริมจุดแข็ง (strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน แผนพัฒนาบุคลกรจึงเป็นแผนสำหรับพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น
ต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

(๑) เพ่ือกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร  
(๒) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามยุทธศาสตร์องค์กร 
(๓) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการตาม Competency gap 

กระบวนการเรียนรู้  
- กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์องค์กร 

- จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้รับการประเมินเป็นรายบุคคล มาเทียบกับความคาดหวังใน 
  การหาช่องว่างความสามารถ (gap) มาพัฒนาในส่วนที่ขาด 
- ความต้องการฝึกอบรม (Training Need) 
- ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (TRIS) 
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ขั้นตอนที่ ๑ กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์องค์กร 
 รวบรวมและวิเคราะห์กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์องค์กรที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน เพื่อให้เกิด
การจัดทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการวางแผนพัฒนาบุคลากร 
ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินตนเอง 
 จัดทำสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการบริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ของพนักงานทุกระดับตำแหน่งและสายงาน ของบุคลากรรายบุคคล (Competency 
gap) โดยการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้างานจะต้อง
หารือร่วมกันถึงแผนพัฒนาตนเองที ่ได้จัดทำขึ ้นในการประเมินตนเอง เพื ่อหาช่องว่างความสามารถ
นอกจากนี้จะต้องประเมินความรู้ ทักษะ สมรรถนะของตนเองด้วย รวมทั้งเป้าหมายและระยะเวลาใน
การปรับปรุงพัฒนาตนเอง  
ขั้นตอนที่ ๓ ความต้องการฝึกอบรม (Training Need) 
 จากผลการประเม ินช ่องว ่างความสามารถ  Competency gap เพ ื ่อนำมากำหนด
แบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรม/สัมมนา (Training Needs) ของพนักงาน เพื่อให้ได้ผล
จากความต้องการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่แท้จริง  
ขั้นตอนที่ ๔ ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (TRIS) 

  ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (TRIS) ตามข้อประเมินผล
การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้องค์การสะพานปลาปรับปรุงและดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล ในการกำหนดแนวทางและวิธีการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์องค์กร กระบวนการเรียนรู้ 

ช่องว่างความสามารถ 
 (Competency gap) 

ความต้องการฝึกอบรม 
(Training Need) 

ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการ
ดำเนินงานของรัฐวิสาหกจิ (TRIS) 
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การกำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล 

  จากการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรที่
เชื ่อมโยงกับหน่วยงานภายใน เพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการวางแผนพัฒนา
บุคลากร  
  กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา/ปรับปรุง/ทบทวนกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ 
    ทบทวนและจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
    โครงการสร้างความต่อเนื่องของตำแหน่งงานองค์การสะพานปลา(Succession 
Plan) 
    วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Needs) 

 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การสะพานปลา โดยแบ่งเป็น แผนระยะสั้น 
และระยะยาว เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการทำงานให้กับบุคลากร 
    จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
    วิเคราะห์ จัดทำเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) 
    ส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้และหน่วยการเรียนรู้ (Knowledge Management) 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานและรักองค์กร  
    สร้าง/ ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร อาทิ การ
จัดโครงการตรวจสุภาพพนักงานประจำปี 
    การสร้างความสุขในการทำงาน  อาทิ การทัศนคติท่ีดีในการทำงานและความ
ผูกพันรักองค์กร การส่งเสริมความปลอดภัยด้านชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
    เสริมสร้าง และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร  
รูปแบบการพัฒนาบุคลากร (Development model) 

แผนพัฒนาบุคลากร มีวิธีการพัฒนาบุคลากรการเลือกเครื่องมือตามความจำเป็นและเหมาะสม เพ่ือ
นำไปใช้เป็นหลักในการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานและตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายองค์กรเกิดข้ึนได้จริง ซึ่งในการพัฒนาสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานได้ ดังนี้ 

๑. การฝึกอบรม (Training) กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมจากยุทธศาสตร์องค์กรและผล
การประเมินช่องว่าความสามารถ Competency gap  

๒. เครื่องมืออ่ืนที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training) เช่น 
- การสอนงาน (Coaching) 
- การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
- การดูงานนอกสถานที ่(Site Visit) 
- การประชุม/สัมมนา (meeting/Seminar) 
- การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
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- การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
๓. การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑-๒ ครั้ง 
     -    โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน 

รูปแบบการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู ้(Development assessment model) 

 อสป.มีการกำหนดรูปแบบการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้ ดังนี้  
๑. แบบทดสอบก่อน และแบบทดสอบหลัง การฝึกอบรม  
๒.การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการพัฒนา (ROI in employee development) โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้ 

ROI =
(รายรับ − ต้นทุน)

ต้นทุน
× ๑๐๐ 

หมายเหตุ : ROI มากกว่า ๐ หรือ ๑๐๐% คือ การลงทุนที่มีกำไร (กำไรมากกว่า ๐ หรือกำไรเป็นบวก) ยิ่งค่า 
ROI       สูงยิ่งดี หมายความว่าเป็นการลงทุนที่มีกำไรสูง 

 ROI น้อยกว่า ๐ หรือ ๑๐๐% คือ การลงทุนที่ขาดทุน (กำไรน้อยกว่า ๐ หรือ กำไรเป็นลบ) ยิ่งค่า 
ROI   ต่ำยิ่งหมายความว่ายิ่งขาดทุนมาก 

     และในกรณีสุดท้าย คือ กรณีที่ค่า Return on Investment หรือ ROI เท่ากับ ๐ หรือ ๑๐๐% 
หมายความว่าเป็นการลงทุนที่เท่าทุน (ไม่มีกำไร) เป็นการลงทุนที่ไม่ได้กำไรและไม่ขาดทุน 

ยกตัวอย่างเช่น อสป.ได้ลงทุนในการจัดโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการและ 
การให้บริการของหัวหน้าสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง หลักสูตร นักบริหารจัดการและให้บริการ
สำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง จำนวนเงิน ๓๒๐ ,๐๐๐.-บาท หลังจากการฝึกอบรมนั้น ทำให้
สำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงมีผลประกอบการกว่า ๑๘,๓๙๐,๒๘๓. บาท  

ROI =
(๑๘,๓๙๐,๒๘๓.๘๔ − ๓๒๐,๐๐๐)

๓๒๐,๐๐๐ × ๑๐๐ 

    = ๕,๖๔๖.๙๖%  

สรุป จะเห็นว่าจากข้อมูลทั้งหมด ทำให้คำนวณค่าออกมาได้สูง เท่ากับ ๕,๖๔๖.๙๖ %  แสดงให้เห็นว่าการ
ลงทุนในการอบรมครั้งนี้ โครงการอบรมดังกล่าวมีความคุ้มค่าในการจัดอบรม  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  หัวหน้างานนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนเพ่ือจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

๒.  บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ    
 เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้ถูกประเมิน 

๓.  บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นในการพัฒนาตนเอง  
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แผนพัฒนาบุคลากร (Individual Development Plan : IDP) 

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นกรอบแนวทาง /แผนปฏิบัติ
การ (Action Plan) รายบุคคล เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ จากจุดที่อยู่ไปสู่จุดที่ต้องการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ขีดความสามารถ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคล ให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ตามแนวทางความก้าวหน้าในสายงาน 

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื ่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคลให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื ่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ และ
สมรรถภาพ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามสายงาน ในการบริหารผลงานให้ได้ตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นกรอบหรือ
แนวทางท่ีจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในสายอาชีพของตนเอง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนาบุคลกรจึงเป็นแผนสำหรับพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ 
ทักษะ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต



๕๐ 
 

 
 

แผนพัฒนาพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๕ 

๑.หลักการและเหตุผล 

 องค์การสะพานปลา ได้มีการจัดทำแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า 
“สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าสัตว์น้ำของประเทศ ด้วยการบริหารจัดการสะพานปลาอย่างมีมาตรฐาน” ซึ่งยุทธศาสตร์
ที่ ๔ “การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล” ประกอบด้วยกลยุทธ์
การยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ ้น ทั้งนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อให้ได้บุคลากรที ่มี
ศักยภาพสูง สามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานการณ์ เอ้ือต่อการพัฒนาในอนาคต  
  ดังนั้น เพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ
แผนพัฒนาพนักงานขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗   

๒.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามยุทธศาสตร์องค์กร 
๒. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการตาม Competency gap 

๓.เป้าหมาย 

  พนักงานในสังกัดองค์การสะพานปลาได้รับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  

๔.ระยะเวลาดำเนินงาน : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕.งบประมาณ 

๑. จัดฝึกอบรมภายในของหน่วยงาน ๕๐๐,๐๐๐.-  บาท 
          - การฝึกอบรม (Training) 

    - เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training) 
    - ตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (TRIS) 
๒. จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ จำนวน  
     ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  
๓. เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ 
    สหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
    เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท   

๖.สถานที่ดำเนินงาน หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สถาบันต่าง ๆ /หน่วยงานเอกชน/โรงแรม 

๗.รายละเอียดของโครงการ 

วิธีการพัฒนาบุคลากรการโดยเลือกเครื่องมือตามความจำเป็นและเหมาะสมเพ่ือนำไปใช้เป็นหลักในการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาใหเ้หมาะสมกับสภาพการทำงานและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายองคก์รเกิดขึ้น
ได้จริง ซึ่งในการพัฒนาสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานได ้โดย
ใช้เครื่องมือการพัฒนา ดังนี้ 

 



๕๑ 
 

 
 

๑. การฝึกอบรม/สัมมนา ตาม Competency และข้อกำหนดขององค์กรในการกำหนดหลักสูตร 
โดยการฝึกอบรมจากยุทธศาสตร์องค์กร และจากผลการประเมินช่องว่าความสามารถ Competency gap และ
จากความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา (Training Needs) 
  ๑.๑. การฝึกอบรม/สัมมนา ตาม Competency 
   ๑.๑.๑ สมรรถนะหลัก (Core Competency: CC)  

- หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร 
   - หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล 
- หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสมัยใหม่ 
- หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 ๑.๑.๒ สมรรถนะการบริหารจัดการ (Management Competency: MC) 
     - หลักสูตร การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร 
     - หลักสูตร การทำงานเป็นทีม 

 - หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ 
                     - หลักสูตร การประสานงานและสื่อสารองค์กร 

 - หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล 
    ๑.๑.๓ สมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ (Functional Competency: FC) 
  ๑.๒. การฝึกอบรม/สัมมนา ตามข้อกำหนดขององค์กร 
          ๑.๒.๑ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา 
   ๑.๒.๒ โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในการทำงาน  

      ๒. เครื่องมืออ่ืนที่ไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา (Non Training) เช่น 
                       ๒.๑ การสอนงาน (Coaching) 
     ๒.๒ การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT)  
     ๒.๓ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning) 
     ๒.๔ การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 
     ๒.๕ อบรมตามหลักสูตรของสถาบันอ่ืน ๆ 
     ๒.๖ แผนเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ท่ีอุทิศให้องค์กร (ร่างหลักเกณฑ์) 

๘.ผลผลิต 

 พนักงานในสังกัดองค์การสะพานปลามีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม 

๙.ผลลัพธ์ 
 พนักงานสามารถนำความรู้ และทักษะมาประยุกต์ในการปฏิบัติงาน  

๑๐.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามยุทธศาสตร์องค์กร 
 ๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามสมรรถนะขององค์กร  
 
 
 



๕๒ 
 

 
 

๑๑.การบริหารจัดการ 

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

๑๒.ความเสี่ยงของโครงการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานเกิดจาก 
๑. พนักงานไม่สามารถนำองค์ความรู้จากอบรม สัมมนา ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ 
๒. แผนการดำเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้  
 
 



๕๓ 
 

 
 

ลำดับ กิจกรรม 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ วิธีการพัฒนา 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  
งบประมาณจัดฝึกอบรมภายในของหน่วยงาน ๕๐๐,๐๐๐.-  บาท (แผนฝึกอบรม จำนวน ๑๑ หลักสูตร) 

๑ เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ             
๒ หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล           ฝึกอบรม/ สัมมนา/ เรียนรู้ด้วยตนเอง (E - Learning) 
๓ หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสมัยใหม่           ฝึกอบรม/ สัมมนา/ เรียนรู้ด้วยตนเอง (E - Learning) 
๔ หลักสูตร การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร           ฝึกอบรม/ สัมมนา/ เรียนรู้ด้วยตนเอง (E - Learning) 
๕ หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ           ฝึกอบรม/ สัมมนา/ เรียนรู้ด้วยตนเอง (E - Learning) 
๖ หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล           ฝึกอบรม/ สัมมนา/ เรียนรู้ด้วยตนเอง (E - Learning) 
๗ หลักสูตร การทำงานเป็นทีม           ฝึกอบรม/ สัมมนา/ เรียนรู้ด้วยตนเอง (E - Learning) 
๘ หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง           ฝึกอบรม/ สัมมนา/ เรียนรู้ด้วยตนเอง (E - Learning) 
๙ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ ฝึกอบรม/สัมมนา 

๑๐ โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและ 
ความปลอดภัยในการทำงาน 

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ ฝึกอบรม/สัมมนา 

๑๑ เครื่องมืออื่นท่ีไม่ใช่การฝึกอบรม/สัมมนา  
(Non Training) เช่น (๑.๑) การสอนงาน (Coaching)        
(๑.๒) การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training 

: OJT)  (๑.๔) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - Learning) 
(๑.๕) การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) (๑.๖) อบรม
ตามหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ  

 
ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ 

(กำหนดรูปแบบการพัฒนาให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย) 
 

 
 

หมายเหตุ  หลักสูตรท่ี ๒ – ๘  เป็นการฝึกอบรมจากผลประเมินช่องว่างความสามารถ  Competency Gap ปี ๒๕๖๔ 
 

 

 

 



๕๔ 
 

 
 

 
 

ลำดับ 

 

กิจกรรม 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕  

วิธีการพัฒนา ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๒ โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสายงานท่ีจำเป็นเร่งด่วน 
ในการปฏิบัติงานในองค์กรท่ีบุคลากรทุกส่วนงานท่ี
เกี่ยวข้องต้องรับรู้ 

 

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ 
 

 

งบประมาณส่งอบรมภายนอกหน่วยงาน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท  

๑๓ จัดฝึกอบรมโดยส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับหน่วยงาน
หรือสถาบันต่างๆ (อบรมภายนอก) 

 

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ 
 

 

พนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

 

๑๔ ส่งพนักงานอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

 

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ 
 

 

หมายเหตุ : การดำเนินงานใน หลักสูตร/ หัวข้อการฝึกอบรม/ สมัมนา วิธีการพัฒนา และระยะเวลาในการดำเนินการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ์  

 
 
 

 



๕๕ 
 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากรระยะยาว (Development Roadmap) พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ 

ลำดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ วิธีการพัฒนา 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 

๑ เตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ   

๒ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ขององค์การสะพานปลา √ √ √ √ ฝึกอบรม/สัมมนา 

๓ โครงการอาชีวอนามัย แนวทางป้องกันอัคคีภัยและ 
ความปลอดภัยในการทำงาน 

√ √ √ √ ฝึกอบรม/สัมมนา 

๔ การฝึกอบรม/สัมมนา ตาม Competency 
- หลักสูตร ความเข้าใจพื้นฐานและยุทธศาสตร์องค์กร 
- หลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักสูตร ความรู้ด้านระบบดิจิทัล 
- หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสมัยใหม่ 
- หลักสูตร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
- หลักสูตร การเขียน การนำเสนอ และการสื่อสาร  
- หลักสูตร การทำงานเป็นทีม 
- หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ 
- หลักสูตร การประสานงานและสื่อสารองค์กร 
- หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูล 

√ √ √ √ ฝึกอบรม/สัมมนา/เรียนรู้ด้วยตนเอง 

√ √ √ √ ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning) 

√ √ √ √ ฝึกอบรม/สัมมนา 

√ √ √ √ ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning) 

√ √ √ √ ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning) 

√ √ √ √ ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning) 

√ √ √ √ ฝึกอบรม/ การอบรมแบบออนไลน์ (E - Learning) 



๕๖ 
 

 
 

แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)  

หลักการและเหตุผล 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ โดยส่วนหนึ่งได้นำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนรัฐวิสาหกิจ  ที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านบุคลากร รวมถึงมาตรฐาน/ แนวปฏิบัติที ่ดีมาพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของรัฐวิสาหกิ จ ในหัวข้อ       
การบร ิหารท ุนมน ุษย ์   (Human Capital Management : HCM) ซ ึ ่ งการจ ัดทำแผนส ืบทอดตำแหน่ง 
(Succession plan) เป็นหนึ่งข้อย่อยในเกณฑ์การประเมินหัวข้อดังกล่าวฯ และสอดคล้องกับแผนรัฐวิสาหกิจ
องค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ องค์การสะพานปลาที่มีวิสัยทัศน์ และทิศทางตามนโยบาย 

คณะกรรมการฯ และให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาตลาดท่องเที่ยวของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง เพื่อให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ของสำนักงา น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อ การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM) 
โดยการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) เป็นหนึ่งข้อย่อยในเกณฑ์การประเมินหัวข้อดังกล่าวฯ 
สำนักงานบริงานทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดทำขั้นตอนการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานองค์กรสะพานปลา ที่จะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และกำหนดตำแหน่งเป้าหมายหลัก ในการสืบทอดตำแหน่ง      
โดยครอบคลุมทุกกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์นโยบาย ทิศทางองค์กร ตำแหน่งเป้าหมาย การสรรหาผู้สืบ
ทอดตำแหน่ง การจัดทำแผนพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับตำแหน่ง และการติดตามประเมินผลหลัง
เขา้รับตำแหน่ง เพ่ือทดแทนในตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑. เพื่อให้องค์การสะพานปลา มีกรอบแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกผู้มี
ศักยภาพ ในการสืบทอดตำแหน่งงานหลักขององค์กร 

๒.๒. เพื่อให้องค์การสะพานปลา สามารถวางแผนพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการ
สืบทอดตำแหน่งงานหลักขององค์กรในอนาคต 

๒.๓. เพ่ือให้องค์การสะพานปลา มีแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ส่งเสริม
การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความก้าวหน้าทางอาชีพในอนาคต 

ตำแหน่งเป้าหมายในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง 
ปัจจุบันองค์การสะพานปลามีตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานสะพานปลา และ

หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมง จำนวน ๑๕ แห่ง ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีผู้ที่เกษียณอายุของผู้ครอง
ตำแหน่งเป้าหมาย จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้  

 

ลำดับ ตำแหน่ง วันเกษียณอายุราชการ 
๑ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลา ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
๒ หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

 



๕๗ 
 

 
 

กรอบแนวทางในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) 

ในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) คณะผู้จัดทำได้ศึกษาหลักการแนวทาง และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อนำมากำหนดกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งขององค์การ
สะพานปลา ดังนี้ 

๑. แนวคิดเกี ่ยวกับการบริหารนโยบายงานองค์การสะพานปลา ด้านสำนักงานสะพานปลาและ
สำนักงานท่าเทียบเรือประมง ผู้สืบทอดตำแหน่งต้องมีแนวทางนโยบายการบริหารงาน ด้านสะพานปลาและท่า
เทียบเรือประมง และต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารสายงานท่าเทียบเรือประมง การวางแผนงาน 
การจัดระบบงาน การวินิจฉัย การประสานงาน และสามารถให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานใน
ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

๒. การบริหารงานด้านสำนักงานสะพานปลาและสำนักงานท่าเทียบเรือประมง ผู้สืบทอดตำแหน่ง ต้อง
ควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่างๆ หลายๆด้านเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่อง
ต่างๆ และปฏิบัติงานด้วยความชำนาญ สามารถกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากำลัง
เจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งในด้านการบริหารงาน และด้านการปกครอง และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง 
ขั้นตอนการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานองค์กรสะพานปลา  

ขั้นตอน การปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ ๑ การกำหนดเป้าหมายของ 
                แผนการสืบทอดตำแหน่ง  

วัตถุประสงค์ 
สืบทอดตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
วิธีการ มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาเพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการขึ้นสู่ตำแหน่ง 
ผลลัพธ์ มีผูส้ืบทอดตำแหน่งครบถ้วน 

ขั้นตอนที่ ๒ กำหนดตำแหน่งงานหลัก 
 

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 

ขั้นตอนที่ ๓ กำหนดคณุสมบัติและสมรรถนะ 
                ที่จำเป็นต่อตำแหน่งงาน 

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
๑. ถือครองดำรงตำแหน่งระดับ ๗  ไม่น้อยกว่า ๓ ปี และความรู้ด้าน
การบริหารจัดการท่าเทียบเรือประมง หรือมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารจดัการท่าเทียบเรือประมง 
๒. มีวุฒการศึกษาระดับปรญิญาตรีขึ้นไป 
๓. ไมเ่ป็นผู้ที่อยูร่ะหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
๔. เป็นผูม้ีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนา ปฏิบตัิตนอยู่ใน
จรรยาและระเบยีบวินัย 

ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินความสามารถ 
                และศักยภาพบุคคล 

การประเมินก่อนข้ึนสูต่ำแหน่ง  
โดยการสอบข้อเขียน /สอบสมัภาษณ์   
และแสดงวิสัยทัศน์การดำเนินการในตำแหน่ง 

ขั้นตอนที่ ๕ พัฒนาผู้สบืทอด 
 

๑. การฝึกอบรม  หลักสูตร นักบรหิารการเกษตร 
และสหกรณ์ระดับกลาง หรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
๒. ON -The -Job Training รักษาการในตำแหน่งนั้น ๆ  
เพื่อเป็นการฝึกทดลองงาน ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง 

ขั้นตอนที่ ๖ การเข้าสู่ตำแหน่ง 
                และประเมินความตอ่เนื่อง 

ดำรงตำแหน่งครบตามเป้าหมาย 



๕๘ 
 

 
 

แผนดำเนินงานการสืบทอดตำแหน่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  หมายเหตุ   เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๔  คณะกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  

           
          มีความเห็นชอบในหลักการแผนดำเนินงานสืบทอดตำแหน่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๗.๑ องค์การสะพานปลา มีแผนการสืบทอดตำแหน่งงานหลักขององค์กร (Succession Plan) 

 ๗.๒ องค์การสะพานปลา มีหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการที่เป็นมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรที่มี
ศักยภาพ เพ่ือสืบทอดตำแหน่งงานหลักขององค์กรในอนาคต ซึ่งเป็นการสร้างความก้าวหน้าในเส้นทางสายอาชีพ  

(Career Path) และส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรให้แก่บุคลากรขององค์การสะพานปลา 
 

ลำดับ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก 
แจ้งคุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไข 
ในการสมัครสอบ 

            

๒ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก             
๓ สอบคัดเลือก ด้วยวิธี 

- การสอบข้อเขียน 
- การสอบสัมภาษณ์ 
- การแสดงวิสัยทัศน์ 
- ผลงาน อาทิ ผ่านการอบรม

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

           

๔ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก 
- คัดเลือกผู้ที่สอบผ่าน 
- เพ่ือเตรียมเข้าสู่กระบวนการ

การพัฒนาผู้สืบทอด 

           

๕ การพัฒนาผู้สืบทอด  
- การฝึกอบรมขณะปฏิบัติหน้าที่  
(On the Job Training) 
- การสอนงาน (Coaching)  
- การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Learning) 

          

๖ เข้าสู่ตำแหน่งเป้าหมาย 
- การประเมินความต่อเนื่อง 

เมื่อดำรงตำแหน่งเป้าหมายที่กำหนด 

       



๕๙ 
 

 
 

แผนบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
  เป็นที่ตระหนักกันโดยทั่วไปว่า ทรัพยากรบุคคลถือเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีส่วนเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง หรือคนเก่ง (Talent People) 
องค์กรใดสามารถสร้าง พัฒนา และรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จขององค์นั้น  การบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) จึง
เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งผู้บริหารสายงานต่างๆ จะต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการคนเก่ง โดยเน้นให้คนเก่งเหล่านั้นดึงความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ในตนเอง นำมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพ่ือสร้างผลงานทั้งของตนเอง ทีมงาน หน่วยงาน และองค์กรในที่สุด 

  องค์การสะพานปลา (อสป.) ได้ตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการพนักงานผู้มี
ศักยภาพสูงเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำแผนบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) เพื่อเป็นแนวทางใน
การสรรหาคัดเลือก การพัฒนา การจูงใจ และรักษาคนเก่งให้คงอยู่กับองค์การสะพานปลา ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือให้องค์กรมีกระบวนการสรรหาผู้มีศักยภาพสูงที่เป็นระบบ 
๒. เพ่ือให้การบริหารจัดการคนเก่งเป็นไปอย่างเป็นระบบ 
๓. เพ่ือรักษาคนเก่งให้คงอยู่กับองค์กร พัฒนาตนเองและสร้างผลงานให้กับองค์กรประสบ

ความสำเร็จ 
    ๓. ความหมายของคนเก่ง (Talent People)  
หมายถึงบุคคลที่มีความสามารถและศักยภาพสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ 
และเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่รู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีมนุษย์สัมพันธ์เข้ากับเพื่อน
ร่วมงานและบุคคลต่างๆ ภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี ซึ่ งอาจกล่าวโดยสรุปว่า Talent People นั้น      
พึงต้องเป็นการปฏิบัตินเก่งและคนดี ซึ่งมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน สี่ ประการดังนี้ 
  ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การมีความรู้ในเนื้อหาสาระเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติอย่าง
แม่นยำและลุ่มลึก รวมทั้งความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
  ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการปรับประยุกต์ความรู้มาใช้ในการทำงาน และการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งพัฒนาเพื่อนร่วมงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความสามารถในการปรับตัว สามารถแสดงพฤติกรรมที่
เอ้ือต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นตัวเอง รวมทั้ง การมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 
  ปฏิสัมพันธ์ (Interpersonal) หมายถึง การแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว
ตลอดช่วงเวลาการปฏิบัติงาน 

 



๖๐ 

 

 
 

         ๔. ความหมายของการบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการคนเก่ง  หมายถึงกระบวนการวิเคราะห์และวางแผนที่มีความสอดคล้องกัน ทั้งใน
การกลั่นกรอง สรรหาคัดเลือก การพัฒนาและฝึกอบรม การจูงใจและการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสูง
ให้คงอยู่กับองค์กร และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ งนับว่า เป็นเครื่องมือผลงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพให้เป็นกำลังสำคัญขององค์กนในการสร้างผลงานและ
ความสำเร็จให้แก่องค์กรได้อย่างต่อเนื่องดำเนินงาน  
        ๕. กระบวนการบริหารจัดการ (Talent Management Process) 

กระบวนการบริหารจัดการคนเก่ง มีข้ันตอนหลัก ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๕.๑ การสรหาและระบุ Talent  

๕.๑.๑ วิเคราะห์เป้าหมาย พันธกิจ และแผนงานในอนาคตของ อสป. และกำหนดให้
สอดคล้องและเป็นในแนวทางเดียวกัน 

  ๕.๑.๒ ระบุคุณลักษณะ Talent ที่ต้องการ 
  ๕.๑.๓ กำหนดกรอบการประเมินเพ่ือค้นหา Talent 
  - ผลการปฏิบัติงาน 
  - ผลการประเมินสมรรถนะ และศักยภาพ Talent 

  - ผลการประเมินปัจจัย สามด้าน ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะด้านการบริหาร      
และคุณลักษณะด้านผู้นำ 

  ๕.๑.๔ คัดเลือก Talent และจัดทำรายชื่อ Talent Pool  
         ๕.๒ การพัฒนาและฝึกอบรม Talent (Talent Training and Development) 
  นำผลการประเมินสมรรถนะ Talen รายบุคคลมาจัดทำแผนการพัฒนาตามสมรรถนะ ซึ่งการ
พัฒนา นั้นดำเนินการได้หลายรูป อาทิ การฝึกอบรมทั้งภายใย และภายนอกองค์กร การสอนงาน (Coaching) 
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ตลอดจนการมอบหมายงานที่ท้าทายเพ่ือเปิดโอกาสให้ฝึกทักษะ 
เป็นต้น 
         ๕.๓ การให้รางวัล (Talent Rewarding) 
  องค์การสะพานปลา ไม่อยู่ในอำนาจที่จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานได้ แต่อย่างไรก็
ตาม การให้รางวัลจูงใจเป็นสิ่งที่ยังคงมีความจำเป็น ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการในรูปแบบการแสดงความชื่น
ชม มอบประกาศเกียรติคุณ การให้โอกาสศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น 

๕.๔ การรักษา Talent (Talent Retention) 
  การรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร เป็นกระบวนการที่องค์กรพึงต้องสร้างขึ้น เพื่อให้เกิดความ
จงรักภักดีและยึดมั่นต่อองค์กร พร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถปฏิบัติงานให้องค์การเจริญก้าวหน้า ซึ่งกล
ยุทธ์ในการรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรนั้น สามารถประยุกต์กระบวนงานบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ มาใช้
ควบคู ่ก ันได้ เช ่น การสร้างความก้าวหน้าในอาช ีพ(Career Path) การกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่ง
(Succession Planning) เป็นต้น 



๖๑ 

 

 
 

๘๓ 

๘๔ 

 ๖. กลุ่มเป้าหมาย  
  พนักงานองค์การสะพานปลา ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
           ๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑. องค์การสะพานปลามีการบริหารจัดการผู้มีศักยภาพสูงอย่างเป็นระบบ 
      ๒. สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีศักยถาพสูงให้อยู่กับ องค์การสะพานปลาได้ในระยะยาว 

         ๓. บุคลากรผู้มีศักยภาพสุง ขององค์การสะพานปลา มีความพึงพอใจในงาน ผูกพันต่อองค์กร 
และมุ่งมั่นทำงานให้องค์การสะพานปลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  (Career path) 

         เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)  การจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและ
แผนสืบทอดตำแหน่ง เป็นเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้
สามารถจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปยังตำแหน่งที่สำคัญได้อย่างไม่ขาดช่วง อีกทั้ง พนักงานฯ 
สามารถพัฒนาตนเองทางด้านความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งในสายงาน และ
สามารถวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้ ส่งผลให้องค์การสะพานปลาสามารถดำเนิน
กิจกรรมไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 สำนักงานทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำโมเดลเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career 
Path Model) ตามกลุ่มงาน (Job Family) ตามแผนภาพความก้าวหน้าในสายอาชีพ Career Path Model 
และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้าสายอาชีพให้พนักงานได้รับทราบ โดยผ่านไลน์กลุ่ม 
FMO HOUSE ของอสป. และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการทบทวน และปรับปรุงการจัดทำ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
 

 

 

 
 
 
พนักงานระดับ ๑ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๒ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
ดำรงตำแหน่งระดับ ๑ มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีวันลากิจ ลาปว่ย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๒ 
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พนักงานระดับ ๒ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๓ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
ดำรงตำแหน่งระดับ ๒ มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีวันลากิจ ลาปว่ย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๓ 
พนักงานระดับ ๓ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๔ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
ดำรงตำแหน่งระดับ ๓ มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีวันลากิจ ลาปว่ย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๔ 
พนักงานระดับ ๔ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๕ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
ดำรงตำแหน่งระดับ ๔ มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี  
เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีวันลากิจ ลาปว่ย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๕ 
พนักงานระดับ ๕ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๖ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (สอบคัดเลือก) 
ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ มาแลว้ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  
เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีวันลากิจ ลาปว่ย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๖ 

 

 

 



๖๓ 

 

 
 

๘๕ 

พนักงานระดับ ๖ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๗ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (การแต่งตั้ง) 
ดำรงตำแหน่งระดับ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการแทนตำแหน่งหัวหน้าแผนก/ 
หัวหน้าสำนักงาน (ระดับ ๗) มาแล้วในระยะเวลาอันสมควร 
เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษทางวินัยเกินกว่าโทษภาคทัณฑ์ ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีวันลากิจ ลาป่วย รวมกันไม่เกิน ๑๕ วัน และสายไม่เกิน ๑๐ ครั้ง ในระยะเวลา ๒ ปีติดต่อกัน 
มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๗ 
พนักงานระดับ ๗ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๘ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (การแต่งตั้ง) 
ตำแหน่งในระดับ ๘ มี ๒ สายงาน ได้แก่สายงานบริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘) และสายงาน
ตรวจสอบภายใน (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๘) ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้รับ
การแต่งตั้งให้รักษาการแทนตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานมาแล้วในระยะเวลาอันสมควร 
มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๘ 
พนักงานระดับ ๘ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นพนักงาน ระดับ ๙ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (การแต่งตั้ง) 
ดำรงตำแหน่งในระดับ ๘  มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการแทนตำแหน่งหัวหน้า
สำนักงานมาแล้วในระยะเวลาอันสมควร 

มีอัตราเงินเดือน ณ ๓๐ มิถุนายนของปีที่ทำการคัดเลือกและประเมินผลไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับ ๙ 

พนักงานระดับ ๙ จะเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ ๑๐  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ (การแต่งตั้ง) 
ดำรงตำแหน่งในระดับ ๙  มาแล้วเป็นระยะเวลาอันสมควร / ของสายงานใด ๆ 

เป็นอำนาจผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา   
หมายเหตุ    ทั้งนี ้พนักงานระดับ ๙ - ๑๐ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลา        

      โดยคำนึงถึงลักษณะงานหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพงานเป็นสำคัญ 
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๒. โครงการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๕ 

๑. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในทุก
ภาคส่วนซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  

ประกอบกับเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู ้ (Knowledge Management : KM) 
กำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้  ซึ่ง
องค์การสะพานปลาได้มีการกำหนดกระบวนการจัดการความรู้ไว้ ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย การกำหนดความรู้
ที่สำคัญ การสร้าง/แสวงหาความรู้ที่สำคัญ การรวบรวม เรียบเรียง และจัดเก็บองค์ความรู้ การทำให้ผู้ใช้เข้าถึง
ความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้ การรักษาความรู้ ทำให้ทันสมัย ยกระดับและ/หรือต่อยอดความรู้ที่สำคัญอย่าง
ต่อเนื่องการนำความรู้ เพ่ือการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธิ์ และการเรียนรู้ระดับองค์กรจะเห็นว่ากระบวนการ
ดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ขององค์กร  โดยในปีที่ผ่านองค์การสะพานปลาได้
ดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  

ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร องค์การสะพานปลา มีความมุ ่งมั ่นที ่จะพัฒนาศักยภาพ
พนักงานผ่านการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้ยั่งยืน จึงได้จัดโครงการจัดการองค์
ความรู้ (KM) ของพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๕  
๒. วัตถุประสงค ์
  ๒.๑ เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ที่สำคัญขององค์การสะพานปลา 
  ๒.๒ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับพนักงานองค์การสะพานปลา 

๓. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย  
ตัวชี้วัด :  จำนวนองค์ความรู้ 
เป้าหมาย : อย่างน้อย ๒ องค์ความรู้ต่อปี   

๔. ระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
   ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ 

๕. สถานที่ดำเนินการโครงการ 
   องค์การสะพานปลา 

๖. วิธีการและข้ันตอนการดำเนินการ 

   ๕.๑ กำหนดหัวข้อองค์ความรู้ที่จะจัดเก็บ  
   ๕.๒ สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ที่จะจัดเก็บ  
   ๕.๓ รวบรวมและดำเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ 
   ๕.๔ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
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๗. แผนดำเนินงานโครงการ 

๘. งบประมาณ 
   ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

๙. ผลผลิตของโครงการ 
  อย่างน้อย ๒ องค์ความรู้ต่อปี   

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   องค์การสะพานปลามีองค์ความรู้ที่สำคัญที่ผ่านการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และพนักงานนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

๑๑. หน่วยงานรับผิดชอบ  
   สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับ รายละเอียดการดำเนินงาน 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ กำหนดหัวข้อองค์ความรู้ท่ีจะจัดเก็บ             

๒ สร้างและแสวงหาองค์ความรู้ 
ท่ีจะจัดเก็บ 

            

๓ รวบรวมและดำเนินการจัดเก็บ 
องค์ความรู้ 

            

๔ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
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แผนกระเบียบวินัย  จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้ 
โครงการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

๑. หลักการและเหตุผล 
       ตามที ่องค์การสะพานปลา มุ ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผ่าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Asessment : ITA) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ผ่านเกณฑ์ ITA ร้อยละ ๘๕) ประกอบกับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีแนวคิดในการพัฒนา
เครือ่งมือที่จะบ่งชี้ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น  
 องค์การสะพานปลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยนำผลการประเมิน
มาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสให้สูงขึ้น  ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างยังยืนต่อไป  

๒. วัตถุประสงค์ 
           ๑. เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน  
 ๒. เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่พนักงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
(ITA)  
 ๓. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน  

๓. เป้าหมายโครงการ  
            หนว่ยงานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  

๔. ตัวช้ีวัดโครงการ  
 ผลคะแนนการประเมินในปี ๒๕๖๕ ระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕   

๖. งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 
 งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๗. สถานที่ดำเนินการ 
 สำนักงานองค์การสะพานปลา ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom meeting  

๘. รายละเอียดโครงการ 
 ๑. ศึกษาข้อมูลในการดำเนินงาน  
 ๒. จัดอบรบให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
           ๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ๔. รายงานผลต่อผู้บริหารหลังการอบรม 

๙. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  องค์การสะพานปลาผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   
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๑๐. การบริหารจัดการ  
 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร 

๑๑. แผนการดำเนินงาน  

    
ลำดับ        กิจกรรม           ๒๕๖๔                                          ๒๕๖๕ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย พ.ค ก.ค ส.ค ก.ย 
   ๑. ศึกษาข้อมลูในการ

ดำเนินงาน 
- ประสานงานวิทยากร  
- จัดเตรยีมข้อมูลและ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
- จัดทำบันทึกเวียนแจ้ง 
การฝึกอบรม 

             

  ๒. จัดอบรบให้ความรู้          
แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- กำหนดวันอบรมและ 
จัดอบรมให้ความรู ้

             

  ๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 
ข้อมูลของหน่วยงานต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

             

  ๔. รายงานผลหลังการอบรม 

- ผู้อำนวยการ 

- คณะอนุกรรมการฯ CG 

- คณะกรรมการ            
องค์การสะพานปลา  

             

 
หมายเหตุ    กำหนดการจัดอบรมตลอดทั้งปี หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน 
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แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ดังนี้  

โครงการแผนปฏิบัติงานของแผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

๑. หลัการและเหตุผล 
 สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้  ๔ 
ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที ่๑ การจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา  
 ส่วนที ่๒ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 
 ส่วนที่ ๓ การจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ส่วนที ่๔ การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลา 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลาเป็นไปตามพระราช บัญญัติ
แรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ และเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายบรหิารและฝ่ายลูกจ้าง 
 ๒.๒  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามโครงการและกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้เป็นไปตามเป้าประสงค์  
๓. เป้าหมายของโครงการ 
 ๓.๑  ดำเนินการจัดการประชุมได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ 
 ๓.๒  ดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว ้
 ๓.๓  ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์การสะพานปลา  
๔. ระยะเวลาการดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 
๕. งบประมาณ 
 งบประมาณ  ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 ๕.๑  ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด 
 ๕.๒  งบประมาณองค์การสะพานปลาที่ตั้งไว ้
๖. สถานที่ดำเนินการ 
 ๖.๑  องค์การสะพานปลา 
 ๖.๒  หนว่ยงานราชการ/ เอกชน  การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
๗. รายละเอียดของโครงการ 
 ๗.๑ การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๗.๒ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 
 ๗.๓ การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
 ๗.๔ การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลา จะดำเนินการตามนโยบาย 
ต่าง ๆ ที่ผู้บริหารองค์การสะพานปลาสั่งการ 
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 



๖๙ 

 

 
 

 ๘.๑  การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสะพานปลา 
  ๘.๑.๑  ลูกจ้างมีตัวแทนของตนที่จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการ
ทำงาน หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง รวมถึง
เสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และองค์การสะพานปลา 
  ๘.๑.๒  ลูกจ้างมีตัวแทนในการนำเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเข้าหารือ
กับฝ่ายนายจ้าง โดยผ่านกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง อันเป็นกระบวนการปรับปรุงสภาพการจ้างตามกฎหมายอีกทาง
หนึ่ง โดยไม่ตอ้งยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐวิสาหกิจ 
  ๘.๑.๓  เป็นการลดการเผชิญหนา้กันในกระบวนการเจรจาต่อรองเมื่อมีการยื่นข้อเรียกร้อง 
เนื่องจากมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาก่อน หรือมีการปรึกษาหารือกันมาก่อนในคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ 
  ๘.๑.๔  เป็นการคลี่คลายและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ และการคุ้มครองแรงงานใน
รัฐวิสาหกิจ 
  ๘.๑.๕  เป็นการสร้างระบบการสื่อข้อความสองทาง ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยมีคณะ
กรรมการฯ เป็นศูนย์กลางและมีกรรมการผู้แทนเป็นสื่อกลาง 
  ๘.๑.๖  ฝ่ายนายจ้างได้รับทราบข้อมูล ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะรวมถึงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์จากทุกฝ่าย 
  ๘.๑.๗  ลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นต่าง ๆ       
  ๘.๑.๘  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจโดยตรงและต่อเนื่องในการบริการ
ธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การสะพานปลา 
 ๘.๒  การตรวจสุขภาพพนักงานองค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
   ๑) พนักงานองค์การสะพานปลา มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
           ๒) พนักงานองค์การสะพานปลาสามารถหาแนวทางรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทันท่วงที หากพบ
ความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ 
         ๓) พนักงานองค์การสะพานปลาตื่นตัว ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองมากขึน้ และรู้จักการสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ 
         ๔) พนักงานองค์การสะพานปลา สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ถูกสุขลักษณะอนามัย 
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ โดยรู้จักการเสริมสร้างวินัยตนเองในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายทั้งด้าน
โภชนาการ และการออกกำลังกาย 
 ๘.๓ การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
  เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานภายในองค์การสะพานปลา และเสริมสร้างความสามัคคี
แก่พนักงานองค์การสะพานปลา รวมถึงการเสริมสร้างความจงรกัภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์ 
 ๘.๔ การดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การสะพานปลา 
                           ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 

 

 



๗๐ 

 

 
 

๙. การบรหิารจัดการ 
 แผนกสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบรหิารและพัฒนาองค์กร 
๑๐. ความเสี่ยงของโครงการ 
 ๑.  การขาดความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการที่ต้องการดำเนินการให้บรรลุผลสำเรจ็  
 ๒.  การเตรียมการและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของบุคคล 
 ๓.  แผนการดำเนินงานอาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 
 

ลำดับ กิจกรรม/ โครงการ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ การประชุมคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ฯ  
งบส่วนกลาง ( ๔๕๐,๐๐๐ ) 

ประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง 

๒ การตรวจสุขภาพประจำปี 

งบส่วนกลาง ( ๕๐,๐๐๐ ) 
            

๓ 
 

การจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
งบเบ็ดเตล็ด ( ๑๐,๐๐๐ ) 

            

กิจกรรมวันปีใหม่ 
งบเบ็ดเตล็ด ( ๒๐,๐๐๐ ) 

            

กิจกรรมงานครบรอบวันคล้าย
วันสถาปนา อสป. 
งบส่วนกลาง ( ๕๐,๐๐๐ ) 

            

กิจกรรมงานกีฬาประเพณี อสป. 
งบกองทุนสวัสดิการ ( ๔๐๐,๐๐๐ ) 

            

กิจกรรมงานรดน้ำขอพ เนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต ์
งบเบ็ดเตล็ด ( ๑๐,๐๐๐ ) 

            

กิจกรรมงานเกษียณอายุ
พนักงานองค์การสะพานปลา 
งบกองทุนสวัสดิการ ( ๒๕๐,๐๐๐ ) 

            

๔ การดำเนินงานตามนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การสะพานปลา 

ดำเนินการได้ตลอดปีงบประมาณ 

 
 

 


